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يتسارع النشاط االقتصادي العالمي مع احتمال أن يثير التحفيز المالي من قبل
الواليات المتحدة األمريكية المخاوف بشأن التضخم .فقد اتسمت األشهر القليلة
األولى للرئيس ترامب في السلطة بالفوضى ،لكن المستثمرين وجدوا بعض
االطمئنان في فلسفته الداعمة لألعمال .وفي الوقت الحالي تتعافى منطقة اليورو من
فترة طويلة من الضعف نتيجة لتحفيز االئتمان المصرفي لالستهالك واالستثمار.
وتشير سياسات الصين إلى أن النمو سيظل قويّا ً هذا العام أيضاً ،و«األسواق
الناشئة» تشهد بالفعل مزايا ذلك عبر ارتفاع أسعار السلع .فالمخاطر هي سياسية
في المقام األول ،من بينها المخاطر العالية التي تكتنف الدورات االنتخابية في
أوروبا.

•

ال تزال «سياسة االنعاش» التي تتبعها إدارة ترامب بالغة التأثير في «األسواق
المالية العالمية» ،مع تحقيق أسواق األسهم األمريكية الرتفاعات جديدة في ظل
ترقب المستثمرين لقدر من السياسات المتمحورة حول النمو والداعمة لقطاع
ً
احتماال لخيبة األمل بالنظر إلى التقييمات المبالغ فيها،
األعمال .غير أن هناك
وإمكانية ارتفاع إيرادات الخزانة في حال شهد االقتصاد إفراطا ً في النشاط .فالرئيس
ترامب يمكن أن يمثل تهديدا ً لألسواق الناشئة ،لكن تلك األسواق حتى اآلن تستفيد
من التدفقات الرأسمالية المتجددة إذ يقتنص المستثمرون األصول الخطرة.

•

تدور أسعار النفط في فلك ضيق قوامه  55دوالرا ً للبرميل منذ بداية العالم الحالي.
والمخزونات مستمرة في تسجيل ارتفاع استثنائي ،لكن يُتوقع أن يؤدي التزام دول
منظمة أوبك بتخفيضات اإلنتاج إلى إعادة التوازن هذا العام ،بعد أن ترتفع
االستثمارات في العقود اآلجلة للنفط .لذا ،فإننا نتمسك بتوقعنا لمتوسط سعري قدره
 57دوالرا ً للبرميل هذا العام ،على أن يرتفع ذلك المتوسط فوق  60دوالرا ً عام
.2018

•

شهد سعر الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية انخفاضا ً حادا ً ،في الوقت
الذي تقلصت فيه الضغوط على اللاير .يعكس ذلك تحسنا ً كبيرا ً في وضع السيولة
سببه استرداد أسعار النفط لعافيتها ،ووصول المملكة ألسواق الديون الخارجية،
والضبط الهائل لألوضاع المالية .مع ذلك ،فقد أضر األخير بالنشاط االقتصادي،
وسيواجه االستهالك الشخصي على وجه الخصوص عاما ً صعباً .ومع أن التضخم
قد سلك منحنى سلبيّاً ،فال يعكس ذلك سوى تأثيرات أساسية.

•

تشير بيانات استقصاءات األعمال إلى تحسن مستدام في النشاط االقتصادي في
اإلمارات العربية المتحدة في األشهر األخيرة .مع ذلك ،فالنمو غير النفطي ال يزال
متوقعا ً أن يشهد تباطؤا ً مع استمرار مساعي الدمج المالي ،ويتوقع كذلك أن يتوقف
إجمالي النمو عند  2بالمائة بسبب العبء الثقيل الناجم عن تخفيض إنتاج النفط.

•

ميزانية قطر لعام  2017ال تفتأ تؤكد التزام السلطات بترشيد اإلنفاق الرأسمالي الذي
يدفع عجلة النمو القوي الذي ال يعتمد على الهيدروكربونات حال تثبيت النفقات
الحالية.

اإلمارات العربية المتحدة
23
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النمو االقتصادي العالمي والتضخم
تسارع النمو العالمي
يبدو أن النشاط االقتصادي العالمي بدأ أخيرا ً في التحرك بخطى أسرع بعد
سنوات من تردي األداء والقلق حيال االنكماش .ومع أنه ربما يكون االقتصاد
األمريكي ليس بكامل طاقته اآلن ،إال أن التوظيف في أفضل حاالته ونمو
األجور في ارتفاع (كما هو حال التوقعات المتعلقة بالتضخم) .وقد سبق ذلك
انتخاب الرئيس دونالد ترامب ،لكن فلسفة الرئيس الجديد المناصرة في جوهرها
لقطاع األعمال قد عززت الثقة .كذلك ،يتسارع النشاط االقتصادي في منطقة
اليورو ،مع تجاوز نمو إجمالي الناتج القومي نظيره في الواليات المتحدة للمرة
األولى منذ عام  ،2007حال ارتفاع اإلقراض المصرفي ومعه االستثمار
واالستهالك .بالمثل ،تشهد اليابان تحسنا ً دفع إليه ضعف الين الياباني ،الذي
عزز أرباح الشركات والصادرات .وتستمر الصين في سلوك طريق وعرة بين
الحفاظ على ارتفاع نمو إجمالي الناتج القومي والحيلولة دون وقع أزمة ائتمانية.
ونظن أنه في ظل التخطيط لبرلمان يسيطر عليه حزب شيوعي رئيس في وقت
الحق من العام ،سيلجأ الرئيس إلى الحفاظ على منصبه بإمعان االهتمام بإجمالي
الناتج القومي .وأسعار السلع تتجاوب مع ذلك كله بالفعل ،مساعدة في دعم
صادرات األسواق الناشئة على نحو أعم .فعلى وجه من اإلجمال ،نتوقع أن
يتجاوز نمو إجمالي الناتج القومي العالمي  3في المائة هذا العام والعام الذي
يليه.

تركُز المخاطر في السياسة والسياسات

تؤثر السياسة والسياسات بشكل فاعل
في التوقعات االقتصادية.

تنشأ المخاطر الرئيسة التي تهدد التوقعات الحالية من السياسات والسياسة .ففي
الواليات المتحدة ،هناك احتمال كبير أن تتسبب سياسات دونالد ترامب في
الزيادة المفرطة للنشاط االقتصادي ،ما يعني أن على بنك االحتياطي الفيدرالي
أن يرفع أسعار الفائدة بدرجة أعلى من المتوقع .ويمكن أن ينجم عن ذلك ،إلى
جانب الدوالر القوي ،مجموعة من النتائج السلبية التي ستظهر آثارها على
الشركات عالية المديونية ،في الواليات المتحدة وخارجها .كذلك ،يمكن أن تزيد
الصين من التحفيز زيادة كبيرة ،متسببة في انفجار فقعاتها االئتمانية في النهاية
(مع أن الثابت في ظننا أن البنك المركزي يمكن أن يسيطر على اآلثار الجانبية).
في أوروبا ،يتوقع للعام أن يكون عاما ً انتخابيّا ً مشحوناً ،مع تحسن في تمركز
الشعبويين في مجموعة من الدول .فانتصار «ماري لوبن» في االنتخابات العامة
بفرنسا ،على سبيل المثال ،من شأنه أن ينبئ بانقسام في منطقة اليورو (وربما
في االتحاد األوروبي نفسه)؛ إذ يبدو من المرجح خسارة لوبن لالنتخابات ،إال
أنه ال يمكن التسليم بتحقق ذلك.

الواليات المتحدة
بداية فوضوية لرئاسة الرئيس ترامب
ليس من السهل الحكم على أسابيع الرئيس دونالد ترامب األولى القليلة التي
قضاها رئيسا ً للواليات المتحدة؛ فقد اتسمت إعالنات السياسات التي جرت في
تلك األسابيع بافتقادها لحسن التخطيط وجودة التنفيذ ،مثيرة انتقادات خصومه
(غالبا ً عبر وسائل اإلعالم االجتماعي) ،كما هو الحال مع خطاب حالة االتحاد
الذي ألقاه في شهر فبراير الماضي أمام الكونجرس.
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كانت األسابيع األولى لدونالد ترامب في السلطة
فوضوية .فقد انزعج أتباع الحزب الجمهوري من
خطابه ،ومن المرجح أن تجد بعض سياساته معارضة
من قبل الجمهوريين داخل الكونجرس.

فمواقفه التي أعرب عنها حيال قضايا رئيسة مثل حلف الناتو ،واألسلحة النووية،
والعالقات مع روسيا والصين ،ووضع األقليات الدينية داخل الواليات المتحدة،
غالبا ً ما بدت متناقضة ،وقد أوكل أمر توضيح العديد من تصريحاته وتخفيف
حدتها إلى آخرين داخل إدارته .وقد بدت الطبيعة الفوضوية إلدارته جلية في
األيام القليلة األولى من تولي المنصب ،عندما أعلن السيد دونالد ترامب عن
فرض حظر–يسري مفعوله فورا ً– على دخول األفراد القادمين من سبع دول
إسالمية باألساس إلى الواليات المتحدة .وقد أثارت تلك المبادرة ضجة دولية
ومظاهرات ضخمة في عدد من المدن األمريكية .وقد قوبل هذا األمر بالحظر
من قبل أحد القضاة بسياتل ،ما نجح في إجبار اإلدارة على التراجع (على األقل
مؤقتاً) ،ووصف المتحدث الرسمي للرئيس األمريكي الحكم الذي أصدره
القاضي بأنه «مثير للسخط».

انزعاج أتباع التيار السائد بين الجمهوريين
لم تحظ حقيقة أن قاضي والية سياتل ،جيمس روبارت ،كان من بين من تم
تعيينهم من بين صفوف الجمهوريين إبان إدارة الرئيس بوش بانتباه كثيرين في
خضم الحنق والصراخ اللذين صاحبا حظر السفر .وكان ذلك عالمة مبكرة على
أن العالقات بين الرئيس ترامب وما يمكن تسميته بأتباع التيار «السائد» بين
الجمهوريين ال يحتمل أن تكون عالقات سلسلة تماماً .فالحق إنه يبدو أن
اإلعالنات اللحظية ذات الكالم المنمق عن السياسات قد أزعجت العديد أعضاء
الكونجرس من الجمهوريين ،ال سيما داخل مجلس الشيوخ األكثر وقاراً ،الذي
يمثل فيه غالبية الجمهوريين أربعة أشخاص فقط .ففي الوقت يتمتع فيه الرئيس
بصالحيات كبيرة في بعض الجوانب ،مثل الشؤون الخارجية والصفقات
التجارية ،فإن المصادقة على التشريعات تتطلب موافقة األغلبية في كل من
الكونجرس ومجلس الشيوخ .من ثم ،فبدالً من أن تسير األمور بشكل سلس كما
كان يتوقعه عدة محللون ،من المتوقع أن تواجه مبادرات الرئيس ترامب
التشريعية معارضة داخل الكونجرس .فأي مبادرات قائمة على إنفاق ضخم—
مثل تعهد استثمارات البني التحتية—ستبدو عرضة لمخاطرة شديدة إذ إنها
ستقابل بمعارضة الجمهوريين.

إنقسام صفوف الجمهوريين غير المتوقع نتيجة إصالح ضريبة الشركات
يستمر الرئيس ترامب كذلك في اكتشافه أن «ثورة» الضرائب التي وعد بها
في حملته االنتخابية ال يحتمل أن تحظى بدعم جمهوري تام .ففي الوقت الحالي،
الخطة الوحيدة المطروحة إلصالح الضرائب هي تلك الخطة التي استحدثها
«البيت الجمهوري» في يونيو  ،2016لكنها تتوائم وعقيدة «أمريكا أوالً» التي
يعتنقها الرئيس ترامب .وقد استُقبل مشروع القانون (لتلك الخطة) على أنه عالج
ناجع لتفشي ظاهرة نقل الشركات لمصانعها إلى الخارج أو نقل مقراتها الرئيسة
إلى واليات ذات معدالت ضريبية منخفضة .وأفضل أجزاء تلك الخطة يتمثل
في تخفيض في معدل الضريبة للشركات من  35في المائة إلى  20في المائة،
مع إعفاء إيرادات الواردات من األوعية (القواعد) الضريبية للشركات.
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وذلك شيء ربما يتوحد الجمهوريون في دعمهم له ،فضالً عن ترحيب شريحة
كبيرة من المصدرين مثل «داو كيميكالز» و«جنرال إليكتريك» و«بوينج» به.
كذلك من العناصر األخرى التي تتضمنها الخطة والتي القت استحسانا ً هو نهاية
فرض الضرائب دولياً ،األمر الذي يعني أن أرباح الشركات المكتسبة بالخارج
لن تفرض عليها ضرائب (إال األرباح المتحصلة عليها في الواليات المتحدة
األمريكية) ،في الوقت الذي ستدفع فيه الشركات التي تسعى لتحقيق أرباح
خارجية معدالً ضريبيا ً قدره  8،75في المائة مرة واحدة فقط (ونرى أن هذه
المباردة مفيدة لشركات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا التي يكون لديها
مخزون ضخم من الموجودات النقدية) .باإلضافة إلى ذلك ،ستسمح «النفقات»
الكاملة للشركات بأن تشطب االستثمار الرأسمالي في العام الذي وقعت فيه بدالً
من أن يتم ذلك تدريجيّا ً في عدد من السنوات .ومن المحتمل أن يكون في ذلك
ميزة للصناعات التي تتسم بكثافة رأس المال بها مثل الطاقة والنقل.
فمن وجهة نظر الجمهوريين ،ال يزال كل شيء على ما يرام حتى اآلن .فالخطة
سالفة الذكر من شأنها أن تفرض ،على نحو فعال ،ضرائب على الواردات من
طريق حرمان الشركات من القدرة على خصم تكلفة المستلزمات المستوردة من
أرباحها الخاضعة للضرائب .وقد تشكل هذا العنصر هو اآلخر من مبادئ
«أمريكا أوالً» ،إذ إنه وضع لتعزيز التنافسية العالمية للخدمات والبضائع
المصنوعة في الواليات المتحدة األمريكية.

موقف كبريات الشركات من مشروع قانون الضرائب المقدم من الحزب
الجمهوري
تتمثل المشكلة بالنسبة للجمهوريين في أن هناك بعض الشركات الكبرى ستتأثر
من جراء ذلك .وما شركات «والمارت» ،و«هوم ديبو» ،و«جاب» ،و«جي
سي بيني» ،و«نايكي» سوى بعض من األسماء المتميزة التي تعتمد بقوة على
الواردات ،القادمة بصفة أساسية من شرق آسيا .فال عجب في إسراع تلك
الشركات في شحذ ألسنة مؤيديها ووكاالت العالقات العامة التابعة لها برسالة
أساسية مفادها أن تغيير الضرائب على الواردات سيكون معناه فرض «ضريبة
على المستهلكين»؛ إذ إن باعة التجزئة لن يكون أمامهم سوى تحميل هذه
التكاليف على عاتق المستهلكين .وهذه المجموعة تقف ضد المصدرين الذين
شكلوا تحالف «صنع في أمريكا» للدفاع عن مشروع القانون.

انقسام الجمهوريين حول ضريبة الواردات

أزعجت هذه الحرب األهلية الدائرة بين الشركات عددا ً كبيرا ً من كبار
الشخصيات في الحزب الجمهوري ،مع ميل الجمهوريين بمجلس الشيوخ إلى
دعم المستوردين .فقد وصف أحد األعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ هذا
االقتراح بأنه «تراجعي» وبأنه اقتراح من شأنه أن «يدق عنق المستهلكين ذوي
الدخول المنخفضة والمتوسطة» .والغالبية العظمى من خبراء االقتصاد يتفقون
مع ذلك التقييم :فللسياسة أصداء تتمثل في مبدأ «االستعاضة عن الواردات»
الذي بزغ نجمه في الستينيات والسبعينيات والذي ذهب إلى وضع قيود عقابية
على الواردات من أجل حماية قاعدة التصنيع المحلية لالقتصاد .فالحق إن
السياسة كانت أكثر ميالً إلى قتل المنافسة واإلبداع حال رفعها لألسعار المحلية،
ومن ثم فقدت مصداقيتها منذ وقت طويل.
يأتي فرض ضرائب على الواردات على رأس أجندة الرئيس ترامب التجارية ،لكنه
سيسبب ضرراً لقطاعات كبيرة من مجتمع الشركات األمريكية
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سيكون من الصعب على الرئيس ترامب استبعاد عنصر الواردات من مشروع القانون؛
إذ إنه يمثل لب أيدولوجية «أمريكا أوالً» المعادية للعولمة—تلك األيدولوجية التي كانت
سببا ً رئيسا ً في انتخابه.
لكن من الصعب سياسيّا ً دعم شيء يوصف بأنه ضريبة تفرض على المستهلكين
المنتمين للطبقة العاملة ،كما أن الرئيس ترامب ليس بوسعه االتكال على دعم
الجمهوريين بمجلس الشيوخ ليصبح المشروع قانونًا .وهناك بالفعل عالمات بأن البيت
ع في النأي بنفسه عن هذا االقتراح ،مع توقع من أحد المستشارين بأن
األبيض شار ٌ
الرئيس ترامب سيقدم «خطته» بشأن اإلصالح الضريبي في غضون األسابيع القليلة
المقبلة .فعلى الرغم من ازدراء الرئيس ترامب لجماعات الضغط وسياسات التسوية،
فقد بدأ في اكتشاف أن تأثير قطاع األعمال على السياسيين األمريكيين (ال سيما
الجمهوريين منهم) أمر ال يمكن منعه بسهولة.

التشكك حيال السياسة المالية يدفع بنك االحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بموقفه حيال
األسعار

تتزايد الضغوط الناجمة عن التضخم ،ونحن ملتزمون
بتوقعاتنا لثالث زيادات في األسعار بمقدار  25نقطة
أساس.

من الواضح أن أي عواقب تضخمية ناشئة عن مشروع قانون «مجلس النواب» ستكون
في مصلحة بنك االحتياطي الفيدرالي .فمحاضر اجتماعهم الذي انعقد في أواخر يناير
تشير إلى حالة من التفاؤل والثقة ،بالرغم من وجود قدر من التشكك الواضح حيال
توجه السياسة المالية .وبنا ًء على ما سبق ،قرر بنك االحتياطي الفيدرالي التمسك بموقفه
فيما يخص أسعار الفائدة.
في الحقيقة ،يبدو أن الضغوط الناشئة عن التضخم تزيد زيادة كبيرة في الوقت الحالي.
فقد ارتفع «مقياس نفقات االستهالك الشخصي» األساسي الذي يتبعه بنك االحتياطي
الفيدرالي عن كثب حتى وصل إلى  1،7في المائة بينما يزيد «مؤشر أسعار المستهلك»
األساسي في الوقت الحالي عن  2في المائة بقراءة مقدارها  %2،3في يناير .كذلك،
يبدو أن «مؤشر تكلفة العمالة» في طريقه إلى االرتفاع ،في الوقت الذي تنمو فيه
متوسطات الكسب في الساعة بمقدار  2،5في المائة من سنة ألخرى بالرغم من تراجعه
في يناير بعد أن كانت نسبته ثابتة عند  2في المائة تقريبًا لسنوات عديدة بعد األزمة
المالية .كذلك يبدو أن األسواق ستشهد ارتفاعا ً في األسعار :فبمادلة الخزانة األمريكية
ذات الخمسة أعوام (وهي مقياس رئيس للتوقعات المتعلقة بالتضخم) وصلت إلى أعلى
مستوياتها منذ عام .2011
في أواخر فبراير ،انكشف الغطاء عن عدد من صقور التضخم {شخص ملتزم بتحقيق
تضخم منخفض والحفاظ عليه} (وحمامة تضخم {شخص غير ملتزم بما يكفي لتحقيق
تضخم منخفض والحفاظ عليه} بارزة) على الساحة بعد استيعاب ذلك كله ،مشيرين إلى
أنهم يتوقعون حدوث ارتفاع باألسعار «عاجالً وليس آجالً» (انظر األسواق المالية،
أدناه) .لذلك ،فنحن ملتزمون بتوقعنا لثالث زيادات في األسعار مقدارها  25نقطة
أساس هذا العام ،ونتوقع حدوث الزيادة األولى بين الثالث عقب اجتماع بنك االحتياطي
الفيدرالي المزمع انعقاده في منتصف شهر مارس.
ً
يبدو أن تلك اآلراء المتضاربة قد محى بعضها بعضا وأن بنك االحتياطي الفيدرالي
متسمك بموقفه حيال أسعار الفائدة .وبالرغم من ذلك ،كانت التعليقات الالحقة
الصادرة عن أعضاء بنك االحتياطي الفيدرالي ذوي النفوذ متشددة تشددا ً ملحوظا ً
(انظر األسواق المالية ،أدناه) ،ما يشير في الوقت الحالي إلى قوة احتمال حدوث
زيادة في األسعار في شهر مارس.
أوروبا واليابان
تمديد البنك المركزي األوروبي لعمليات شراء األصول حتى نهاية 2017
كما توقع كثيرون ،أعلن البنك المركزي األوروبي في ديسمبر عن تمديد برنامجه
لشراء األصول بما يوازي  80مليار يورو شهريّا ً (التيسير الكمي).

عام
5

مارس 2017

ومع ذلك ،فقد كانت األسواق مخطئة إلى حد ما في أنه بينما كانت فترة المد أطول من
المتوقع — من مارس وحتى نهاية عام  — 2017جرى تخفيض المبلغ إلى  60مليار
يورو شهريّاً .وقد الزمت أسعار الفائدة الثبات ،ولن تُرفع هذا العام .فمن المتوقع أن
يسبق الزيادة في أسعار الفائدة نهايةُ «التيسير الكمي» الذي نرى أنه سيبدأ في أوائل
عام  2018عن طريق تقليص المشتريات من األصول طويلة األجل .وتوقيت البنك
المركزي األوروبي في إعالن ذلك التقليص لمشتريات األصول طويلة األجل سيتأثر
بما يطرأ على النمو والتضخم من تطورات ،لكنه سيكون في سبتمبر على أرجح
التوقعات.
اعتبارات السياسات
كان هناك توجه متنامي نحو إعادة تقييم آفاق النمو بمنطقة اليورو على مدار األشهر
األخيرة ،هذا باإلضافة إلى وجود أدلة دائمة على زيادة التضخم .وقد أدى ذلك إلى
بعض التصورات بأن صقور التضخم داخل البنك المركزي األوروبي قد يستحثون
الخطى الحقًا هذا العام نحو بدء تقليص مشتريات األصول طويلة األجل المتعلقة
بالتيسير الكمي .وفي الوقت الراهن ،نرى أنه ليس من المرجح حدوث ذلك األمر،
وذلك ما تراه أيضًا األسواق عموماً .يرجع السبب في ذلك إلى أن البنك المركزي
األوروبي قد حدد هو نفسه سقفًا عاليا ً إلقرار السياسة على أساس التضخم الذي يحتاج
إلى :أن يستمر على المدى المتوسط ،وأن يكون دائ ًما ال عابراً ،وأن يكون قائ ًما بذاته،
وأن يكون ذا تأثير على منطقة اليورو بأكملها ،وهي شروط ليس من المحتمل الوفاء
بها جميعها هذا العام .باإلضافة إلى ذلك ،ربما يعطي الموسم االنتخابي المزدحم البنك
المركزي األوروبي سببا للتوقف .فقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية واإليطالية
والسندات الخاصة بالدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو والفوارق بين أرباح تلك
السندات (في مقابل السندات األلمانية) ارتفاعا ً كبيرا ً بسبب مخاوف من مخاطر سياسية،
على الرغم من أنها تظل في الوقت الحالي تحت المستويات التي وصلت إليها أثناء
أزمة ديون منطقة اليورو.
القلق إزاء المخاطر السياسية بمنطقة اليورو
تتمثل القضية األساسية المتعلقة باألسواق في الدعم المتزايد الذي يحظى به السياسيون
واألحزاب بمنطقة اليورو ،الذين يدعون بشتى الطرق إلى الخروج من اليورو وإعادة
تقييم الديون الوطنية (بالرغم من أن السندات المستصدرة منذ أوائل عام  2013ينبغي
تغطيتها من خالل شرط اإلجراء الجماعي الذي يحول دون ذلك) .وهذا الدعم سيتم
اختباره في انتخابات هذا العام في هولندا وفرنسا وإيطاليا ،بالرغم من إمكانية تأجيل
االنتخابات االيطالية إلى عام  .2018في الوقت الحالي ،من المتوقع أن تؤدي هذه
االنتخابات إلى تزايد األصوات السياسية لألحزاب المناهضة لالتحاد األوروبي/منطقة
اليورو/المؤسسات الحاكمة ،ولكن ليس إلى حد الفوز الساحق لألصوات المنادية بخروج
بلدانها من منطقة اليورو .فمن شأن مثل تلك األصوات أن تشكل أزمةً خانقة للمشروع
األوروبي بأكمله وأن تتسبب في اضطراب مالي .مع ذلك ،في أعقاب تصويت المملكة
المتحدة المفاجئ للخروج من االتحاد األوروبي ،واالنتخاب غير المتوقع للرئيس
األمريكي ترامب ،ال يمكن حصر مخاطر مثل هذا السيناريو .كذلك ،فاالقتراع القوي
على «حركة النجوم الخمسة» المعادية لليورو في إيطاليا من أكثر ما يثير القلق؛ إذ إن
هذه الحركة تأتي في مرتبة ثانية بعد حزب اليسار الوسطي الحاكم .في الوقت نفسه،
في فرنسا ،كانت الصدارة حليفا ً دائما ً لمرشحة اليمين المتشدد المناهضة لليورو؛ مارين
لوبن ،في الجولة األولى من استطالعات الرأي حول االنتخابات الرئاسية .ومع أن
وجهة النظر المسلم بصحتها هنا تذهب إلى هزيمتها في تصويت الجولة الثانية،
فاألسواق تتسم بعدم االستقرار.
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بالمثل ،فعودة أزمة الديون اليونانية تزيد التوقعات الحالية قتامة (على الرغم من أن
هذه األزمة يتوقع حلها) وكذلك التفعيل الرسمي من قبل المملكة المتحدة للمادة رقم 50
للخروج من االتحاد األوروبي (الذي ال يزال حدوثه مجدوالً في شهر مارس).
إمكانية انحسار حدة الصعوبات التي تواجه اليورو في وقت الحق من العام
تنعكس المخاطر السياسية في ضعف تداول اليورو في ظل اعتبار صعود األحزاب
خطرا واض ًحا على اليورو .فعدد
المناهضة للمؤسسات الحاكمة في جميع أنحاء أوروبا
ً
من المصارف وشركات األبحاث يتوقعون أن يتراجع اليورو مقابل الدوالر ،والسبب
الرئيس في ذلك يكمن في تعارض التوجهات المناهضة للمؤسسات مع القيم والمبادئ
األساسية ذات األهمية الكبيرة في تحقيق فعالية منطقة العملة الموحدة .تفوق هذه
المخاوف إيجابيات الزيادة في النمو والتضخم في أوروبا ،ومع توقع اتساع الفارق في
أسعار الفائدة بالواليات المتحدة األمريكية حال رفع بنك االتحاد الفيدرالي لها ،فإننا
نتوقع أيضا ً معاناة اليورو جراء ذلك .وعلى الرغم مما قيل ،لو لم تقع أي صدمات
سياسية ،فسيتحول تركيز األسواق إلي مخاطر تقليص مشتريات األصول طويلة األجل
المتعلقة بالبنك المركزي األوروبي ،األمر الذي قد يستدعي رفعا ً لألسعار في وقت
الحق من العام.
زيادة حادة في التضخم بمنطقة اليورو
تشير البيانات األولية لشهر فبراير إلى وجود زيادة حادة في التضخم بمنطقة اليورو،
مع ارتفاع معدل التضخم في أنحاء المنطقة بمقدار  2في المائة تتغير من سنة ألخرى.
غير أن هذا يعكس بصفة أساسية تزايد تكاليف الطاقة وتصاعدا ً كبيرا ً في اآلثار
األساسية .فقد ظل التضخم األساسي ثابتا ً عند  0،9في المائة .وقد بلغ متوسط التضخم
بمنطقة اليورو نسبة قدرها  0،2في المائة عام  ،2016والتوقعات التي نشرها البنك
المركزي األوروبي في شهر ديسمبر تتنبأ بوصول تلك النسبة إلى  1،3في المائة هذا
العام و 1،5في المائة عام  .2018مع ذلك ،فإننا نرى أن تلك التوقعات تحتاج إلى
إعادة النظر ،ونظن أن اآلثار األساسية ألسعار الطاقة تعلو ،من سنة ألخرى ،بالتضخم
الرئيس إلى ما يزيد عن النسبة المستهدفة خالل العام ،التي توازي  2في المائة ،قبل
أن تنخفض حال انخفاض هذه اآلثار األساسية .ويتوقع البنك المركزي األوروبي مثل
هذه اآلثار ،لكن افتراضاته الذاهبة إلى انخفاض أسعار النفط تشير إلى أنه ال يقدر في
الوقت الراهن تأثير تلك األسعار حق قدره.
النشاط االقتصادي بمنطقة اليورو ال يزال في وضع جيد
تشير أحدث بيانات إجمالي الناتج المحلي إلى نمو ذلك اإلجمالي بمنطقة اليورو بنسبة
 0،4في المائة في الربع األخير من  2016عند المقارنة بالربع نفسه من العام الماضي،
وبنسبة  1،7في المائة للعام كله ،بارتفاع عن نسبة قدرها  1،5في المائة عام 2015
دفع إليه في األساس الطلب المحلي .وقد دعم ذلك انخفاض ثابت في معدل البطالة
بمنطقة اليورو وصلت نسبته إلى  9،6في المائة في ديسمبر ،وتزايد اإلقراض لألسر
والشركات .وتشير بيانات االستقصاءات إلى أن االرتفاع اإليجابي ظل موجودا ً حتى
الربع األول من هذا العام .وقد أنبأت استقصاءات «مؤشر مديري المشتريات» العاجلة
المجراة في فبراير عن انتعاش كبير في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو .فقد ارتفع
«مؤشر مديري المشتريات المركب» لمنطقة اليورو إلى  ،56مدعوما ً بانتعاش قوي
في حركة العمالة ،وتعافٍ في طلبات التصدير ،وتزايد في األعمال المتراكمة .وتشير
االستقصاءات أيضا ً إلى تزايد ضغوط األسعار .واالتجاهات الحالية تشير إلى أن نمو
إجمالي الناتج المحلي للربع األول يمكن أن يرتفع بنسبة  0،5في المائة .فالبداية
اإليجابية لهذا العام مشجعة ،لكن ما زال القلق يساورنا من احتمال أن تشكل المخاطر
السياسية ،والتضخم المتزايد ،واألوضاع المالية المشددة عوائق مع توالي أيام العام.
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نتيجة لذلك ،وعلى فرض غياب أي صدمات سياسية رئيسة ،فقد أجرينا تعديالً إيجابيّا ً
طفيفا ً على توقعاتنا حتى صارت اآلن تذهب إلى وصول النمو إلى نسبة قدرها 1،5
في المائة لكل من عامي .2018-2017
هل تنجح المملكة المتحدة في الحفاظ على النمو القوي؟
أنهي اقتصاد المملكة المتحدة عام  2016بارتفاع مصحوب بتسارع غير متوقع في
النمو وصل إلى  0،7في المائة (عند المقارنة بالربع نفسه من العام السابق) ،وبأكبر
نشاط ينتج عن صافي التجارة فيما يقرب من ست سنوات .وقد استمر االستهالك في
اإلسهام بنصيب كبير في ذلك بينما انخفض االستثمار في قطاع األعمال .وما يعكس
التطورات اإليجابية اتجاه «بنك إنجلترا» في الوقت الحالي إلى تعديل واضح في
توقعاته للنمو في  2017من نسبة قدرها  1،4في المائة إلى نسبة قدرها  2في المائة.
وعلى الرغم من إيجابية األرقام المتعلقة بالنمو وقوة االستهالك منذ ظهور نتيجة
االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،فقد ضعفت مشاعر المستهلكين
خالل األسابيع  10-6الماضية؛ إذ تباطأ النمو االئتماني بحدة في ديسمبر وانخفضت
مبيعات التجزئة إلى أدنى معدالتها على مدار أكثر من ثالث سنوات في يناير .فمن
اآلن وصاعداً ،من المرجح أن يكون هناك مزيد من الضغوط على المستهلكين من
خالل تزايد التضخم (الذي ينتج الجزء األكبر منه عن االنخفاض الذي وصلت نسبته
إلى  16في المائة في قيمة الجنية اإلسترليني في مقابل الدوالر منذ يونيو  ،)2016هذا
باإلضافة إلى رجحان ضعف سوق الوظائف حال إرجاء الشركات لالستثمارات في
ظل البلبلة المحيطة بمفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
تعامل «بنك إنجلترا» مع تزايد التضخم
ارتفع التضخم إلى  1،8في المائة في يناير من  1،6في المائة في ديسمبر عام ،2016
مقتربا ً من المعدل المستهدف من قبل «بنك إنجلترا» والبالغة نسبته  2في المائة .ومن
المرجح أن يرتفع التضخم هذا العام أكثر من ذلك حال تسبب ضعف الجنيه اإلسترليني
في زيادة تكاليف الواردات .ويواصل «بنك إنجلترا» سعيه للتوفيق بين التجاوز المتوقع
لتفويضه للتضخم والمخاوف من خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي على النمو.
فحتى اآلن أشار البنك أنه لم يتخذ قرارا ً بشأن خطوته القادمة فيما يتعلق برفع أسعار
الفائدة أو خفضها عن مستوياتها المنخفضة التي وصلت إلى  0،25في المائة .ونرى
أنه من غير المرجح حدوث زيادة في معدل األسعار هذا العام ،لكن برنامج شراء
األصول الحالي لن يجري تمديده عندما ينتهي في مارس.
ثبات نمو االقتصاد الياباني وزخمه
تشير البيانات الحديثة إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي وصل إلى حوالي  1في المائة
في السنة التقويمية السابقة ،كما تشير التوقعات إلى أن التحفيز الواقع بالواليات المتحدة
األمريكية سوف يساعد في زيادة النمو في  ،2018-2017بمعدل ربما يقع في مدار
قوامه من  1إلى  1،3في المائة .فالصادرات واإلنتاج الصناعي يستفيدان بالفعل من
الضعف الذي يعاني منه الين بعد فوز ترامب باالنتخابات الرئاسية ،ومن المتوقع أن
يستمرا في تحقيق مزيد من الفائدة حال استمرار التصنيع العالمي في اكتساب مزيد من
القوة .ومن المتوقع أيضا ً أن يساعد التحسن في أرباح الشركات حركة االستثمار .وتأتي
األدلة على االنتعاش من بيانات «مؤشر مديري المشتريات» المتعلقة بالتصنيع ،التي
اتسمت بسلوكها منحنى تصاعدي منذ يونيو من العام الماضي لتصل إلى  53،5في
فبراير .في الوقت نفسه ،ارتفع عنصر أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى له في
عامين وهو متسق في ذلك مع زيادة تضخم أسعار المنتجين .وسوف يضيف ذلك كله
ضغو ً
طا تضخمية منشأها انخفاض حاد في الين منذ أكتوبر وانتعاش في أسعار النفط.
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وقد صار معدل التضخم الرئيس إيجابيّا ً في أكتوبر وفي ظل افتراضاتنا ألسعار النفط
والصرف (بقاء سعر الين فوق  110ين ياباني لكل دوالر ،إذ تؤدي سياسة التشديد
المتبعة من بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلى مزيد من التباين مع سياسة التخفيف
المتبعة من «بنك اليابان») ،من المرجح أن يرتفع ذلك المعدل إلى حوالي  1في المائة
هذا العام.
تشديد سياسات «بنك اليابان» ال تزال خارج دائرة التوقع
على الرغم من تحسن آفاق النمو ،إذا أخرجنا انخفاض قيمة الين وارتفاع أسعار النفط
من الحسبان ،تظل الضغوط التضخمية األساسية ضعيفة .فاليزال الطريق طويالً أمام
البنك لتحقيق هدف التضخم الذي يبلغ  2في المائة ،ويبدو أنه من غير المرجح أن يغير
سياسته النقدية الحالية التي تتسم بالمرونة الشديدة خالل عام  .2017لذا فمن المتوقع
أن يبقي البنك على معدل السياسة قصيرة األجل ذات القيمة السالبة ( )0،1-وأن يواصل
عمليات شراء سندات يحتمل أن تكون غير محدودة ،بهدف الحفاظ على عوائد السندات
الحكومية ذات العشرة أعوام عند «حوالي صفر في المائة» .فعلى الرغم من أن الرئيس
األمريكي ترامب قد أدرج اليابان في اتهاماته للدول المتالعبة بالعملة ،فلقاؤه مؤخرا ً
برئيس الوزراء الياباني «آبي» قد مضى دون جدال ،وبقبول واضح (على األقل في
الوقت الحالي) لمنطق «بنك اليابان» في التخفيف النقدي المستدام ،الذي ال يستهدف
سوق الصرف األجنبي .مع ذلك ،ربما يكون هناك فرصة أمام «بنك اليابان» لرفع
العوائد المستهدفة من السندات الحكومية ذات العشرة أعوام.
الصين واألسواق الناشئة
احتمال وضع إجراءات صارمة أخرى لمكافحة نظام الظل المصرفي
في الصين ،أصبح التوتر الدائم بين الرغبة في نمو اقتصادي مزدهر وبين المخاطر
المتعلقة بفقاعة االئتمان يحظى بمزيد من التركيز .فقد سعى البنك المركزي الصيني،
في محاولة منه إلحباط أي أزمة ائتمانية ،إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى
بإقراض «مصارف الظل».
ظلت البنوك الصينية لسنوات تستخدم المؤسسات المالية غير المصرفية لاللتفاف حول
حدود كفاية رأس المال والحصص االئتمانية ولتمرير االئتمان إلى الحكومات المحلية
والمطورين العقاريين والصناعات التي تكافح من أجل الوصول إلى قروض مصرفية
عادية؛ وقد سمحت لهم هذه الممارسة أيضا ً بإزالة القروض المشكوك فيها من قوائمها
المالية .فالمؤسسات المالية غير المصرفية كالصناديق االستئمانية وشركات سمسرة
األوراق المالية وشركات التأمين هناك تحرص على تجميع القروض في شكل منتجات
استثمارية تعرف في العموم باسم «منتجات إدارة الثروات» التي تسوقها البنوك إلى
عمالئها بوصفها بدائل مرتفعة العوائد لحسابات التوفير التقليدية .ثم تُرسل أموال
المستثمرين—من طريق المؤسسات المالية غير المصرفية—إلى المؤسسات التي
تحتاج إلى المال.
تعد اُألصول «غير القياسية» إحدى المغريات الرئيسة للمستثمر—فهي قروض غير
سائلة تقدم عوائد مغرية .وحيث إن «بنك الصين الشعبي» يعلم بهذا األمر ،فقد أعد
مشروع قانون يحظر على «مصارف الظل» االستثمار في األصول غير القياسية.
فمع عدم توفر األصول غير القياسية ،سيجد نظام الظل المصرفي صعوبة في تجميع
المنتجات االستثمارية وبيعها.
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وعلى الرغم من المحاوالت المتقطعة التي يبذلها «بنك الصين الشعبي» التخاذ
إجراءات صارمة بشأن هذه الممارسات ،فقد عمدت قطاعات أخرى من الحكومة إلى
غض الطرف عن إقراض الظل ألنه نظرا ً لتباطؤ نمو اإلنتاجية وثبات معدالت النمو
السكاني ،أصبح االئتمان الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بإجمالي
الناتج المحلي .غير أنه توجد عوامل مالية كلية تلعب دورا ً مهما ً للغاية في المسألة .فقد
قُدر االئتمان (أي الدين) بما يوازي  222في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية
العام ،مسجالً ارتفاعا ً قدره  133نقطة مئوية منذ األزمة المالية .يدل ذلك على تزايد
ضعف العوائد على االستثمار ،ألن تحقيق النمو يستلزم مزيدا ً من االئتمان ،لكنه يمثل
في الوقت نفسه تهديدا ً لالستقرار المالي .عالوة على ذلك ،فنظام الظل المصرفي ليس
مدعوما ً بمتطلبات احتياطي ،ما يجعله مسايرا ً للدورات االقتصادية على نحو استثنائي.
ومعنى ذلك تصاعد نمو االئتمان بشدة في حال االرتفاع وهبوطه بشدة كذلك في حال
االنخفاض.
حذر صندوق النقد الدولي العام الماضي من أن نصف منتجات إدارة الثروات تقريبا ً
ترتفع بها مخاطر العجز عن السداد .وقد قدر صندوق النقد الدولي منتجات إدارة
الثروات العام الماضي بحوالي  40تريليون يوان ( 6تريليون دوالر) ،ما معناه أن ما
قيمته  3تريليون دوالر معرض لخطر العجز عن السداد .وقد حث الصندوق الحكومة
على إحكام السيطرة على هذه الممارسة وكذلك على التعهد بإعادة هيكلة العديد من
«الشركات المتعثرة» (غالبا ً شركات صناعات ثقيلة مملوكة للدولة) التي ال تزال
تعيش على ائتمان صرافة الظل.
االفتقار إلى اإلرادة السياسية لمعالجة المسألة
أدرك قادة الحزب الشيوعي المخاطر المتعلقة بهذا الرواج االئتماني ،لكن يبدو أنهم
مترددون في قبول األلم قصير المدى الذي يحتمل أن يصاحب التخفيض الحاد في
الديون ،بما في ذلك تسريح العمالة وإفالس الشركات .وعلى الرغم من المبادرة التي
أطلقها «بنك الصين الشعبي» ،فإن فرص اتخاذ إجراءات مجدية تعد محدودة هذا العام.
يرجع ذلك إلى أنه من المزمع عقد «مؤتمر الحزب الشيوعي» ،الذي يعقد مرة كل
خمسة أعوام ،في وقت الحق من هذا العام ،ويعد مؤتمر الحزب الشيوعي مهرجانا ً
يتسارع فيه الساسة للحصول على المناصب والتقدير .ويرى الرئيس «شي جين
بينج» ،ضرورة الحفاظ على قوة نمو إجمالي الناتج المحلي لتعزيز موقفه ،إذ إنه
يسعى إلى تقليد حلفائه المناصب الرئيسة في المؤتمر .وهذا أمر مهم؛ إذ إن التمتع
بحلفاء في مواقع إستراتيجية قد يساعد في التنبؤ بالهجمات السياسية (أو على األحرى
«تحقيقات الفساد») التي ستشن عليه عقب تركه للسلطة.
بالنظر لهذا القيد السياسي ،هل يمكن السماح لعبء ديون الصين بالتفاقم أم هل وصل
هذا العبء إلى نقطة حرجة؟ اهتم بعض المحللين بالنظر في نسبة الدين اإلجمالي إلى
إجمالي الناتج المحلي بإمعان؛ فيما الحظ آخرون أن العديد من منتجات إدارة الثروات
ترتبط معا ً من طريق األصول األساسية (المثيرة للشكوك( ،األمر الذي يشبه التزامات
الدين المضمونة ذائعة الصيت ،التي كانت أساس أزمة الرهن العقاري األمريكي .من
ثم ،في حال تعثر أحد األصول األساسية ،يمكن أن تكون هناك سلسلة من ردود األفعال
التي من شأنها أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية .بعض المحللين األكثر تفاؤالً يقولون إن
الغالبية العظمى من الدين بالعملة المحلية.
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فالدولة نفسها ليست واقعة تحت وطأة الدين :فوضع صافي االستثمارات الدولية بها
إيجابي (يُقدر بما قيمته  17في المائة من قيمة إجمالي الناتج المحلي) .كذلك ،لم يتعرض
ذلك كله للتآكل :فالبالد تدير فائضا ً في الحساب الجاري ،وال تعتمد على تدفقات رؤوس
األموال للحصول على التمويل .في نهاية المطاف ،فإن عملية زيادة االئتمان كانت تقوم
صغيرا للغاية عند
بصفة رئيسة على الجانب االستثماري ،بينما يعد الدين المحلي
ً
المقارنة باالئتمان .وهذا يعني أن عملية الحد من االستدانة يمكن إدارتها عن طريق
الحكومات ،على الرغم من ضرورة وجود إرادة سياسية تدفع تلك العملية إلى األمام.
يتناقض وضع الصين مع اقتصادات شرق أسيا المنتمية إلى حقبة أواخر التسعينيات،
تلك االقتصادات التي كانت تدير حاالت عجز صخم في الحسابات الجارية ،ولديها
أرصدة ديون خارجية ضخمة ومستويات منخفضة من االحتياطات األجنبية وعمالت
مرتبطة بإحكام بالدوالر .وما أن فقد المستثمرون الثقة ،أصبح التكالب على العمالت
حتميّا ً (والحق أن حاالت ارتباط العمالت قد انفكت) وزاد التضخم وارتفعت أسعار
الفائدة ،ما تسبب في تفشي حاالت من اإلفالس.

تراجع الواليات المتحدة األمريكية عن وسم الصين بصفة «متالعب بالعملة»
يبدو أن اإلدارة األمريكية الجديدة تتراجع عن اتهام الصين بالتالعب بالعملة .فقد وجه
وتكرارا في حملته االنتخابية ،وقد ب َ
ُث األمر على
مرارا
دونالد ترامب هذا االتهام
ً
ً
مؤخرا في مقابلة له مع وكالة رويترز في أواخر فبراير وسم فيها ترامب الصين
األثير
ً
بأنها من «الرواد العظماء» في التالعب بالعملة .في الحقيقة ،دأب الرئيس ال ُمنتخب
سلطة .مع
على تصنيف الصين تحت ُمسمى المتالعب بالعملة منذ اليوم األول لتوليه ال ُ
ذلك ،فقد كان لستيفن منوشين ،وزير الخزانة األمريكية الجديد ،موقف أكثر هوادة .فقد
صرح السيد منوشين في أواخر شهر فبراير أن الخزانة األمريكية سوف تواصل العملية
«الطبيعية» المعنية بتحديد ما إذا كانت الصين تتالعب بسعر الصرف فيها أم ال؛ ما
معناه أنه لن يكون هناك أي تصريح بصدد المسألة قبل صدور تقرير الخزانة المعتاد
في شهر أبريل .وباالستناد على هذا المقياس ،سيكون من الصعب أن نرى كيف يمكن
وصف الصين بأنها ُمتالعبة بالعملة .فقد كانت عملتها واقعة تحت ضغط دام طوال
سلطات في األسواق الداخلية بغرض دعم
الجزء األكبر من عام  ،2016وتدخلت ال ُ
اليوان الصيني وليس بغرض طمس قيمته.
مرونة النمو في الصين تحمل الخير لألسواق الناشئة األخرى
تشير سياسات الصين إلى أن النمو الذي تشهده البالد لن يُسمح له باالنخفاض بدرجة
كبيرة طوال هذا العام على األقل .وفي ذلك أخبار سعيدة لغالبية األسواق الناشئة التي
يغلب عليها االنسياق بطلب الصين على السلع والمستلزمات األخرى .وترى مؤسسة
«كابيتال إيكونوميكس» أن هذا هو السبب الرئيس وراء تحسن النمو في األسواق
نموا تصل نسبته
الناشئة .فوفقًا لتقديراتهم ،سجل إجمالي الناتج المحلي لألسواق الناشئة ً
إلى  4في المائة من سنة ألخرى في ديسمبر بعدما كانت نسبته تصل إلى  3،7في
المائة في شهر نوفمبر .وقد عاد «مؤشر مديري المشتريات المركب» (الذي جمعت
بياناته مؤسسة ماركيت) إلى التوسع الحاد في األشهر الستة الماضية.
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وارتفعت صادرات البرازيل لخام الحديد وتزايد أيضًا الطلب على منتجات كوريا
الجنوبية ال ُمصنعة .فكلتا الدولتين تحققان استفادة كبرى من الطلب الصيني .على الرغم
من ذلك ،هناك عوامل داخلية تتداخل هي األخرى في الموضوع .فحالة الركود التي
تشهدها األرجنتين تسجل تراجعًا على أثر السياسية المالية األكثر تراخيا ً بعض الشي
بينما يبدو أن قضايا التوريد في قطاع تصنيع السيارات بالبرازيل قد ُحلت .عالوة على
ذلك ،يشهد اقتصاد روسيا أيضًا انتعاشا ً من أبرز أسبابه المخرجات الصناعية .أما في
تركيا فالوضع السياسي ال يزال متوترا ً غير أنه يالحظ أن االقتصاد قد أخد في التعافي
من محاولة االنقالب التي وقعت في شهر يوليو الماضي .وفي العموم ،فقد شهد ميزان
المدفوعات في األسواق الناشئة تحسنًا ملحو ً
ظا على مدار العام الماضي أو نحو ذلك
(ويرجع الفضل في ذلك جزئيّا ً إلى خفض حجم الواردات) ،الذي ساعد في تحفيز تدفق
رؤوس األموال.
احتمال تحسن أوضاع األسواق الناشئة بعكس ما توقعه كثيرون في ظل احتمال تعثر
خطة «ضريبة الواردات» التي وضعها دونالد ترامب
يتوقع عدد قليل من الناس العودة إلى معدالت النمو التجاري في األسواق الناشئة ،التي
كانت إحدى سمات العقد السابق لألزمة المالية .وقد تسببت في تلك المعدالت عوامل
تحدث لمرة واحدة ،منها اندماج الصين في إطار النظام التجاري العالمي وتحرير
التجارة عبر أرجاء األسواق الناشئة .عالوة على ذلك ،تظهر على الساحة تحديات
تظهر في شكل ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية وازدياد قوة الدوالر
األمريكي لمواجهة تلك التحديات .وعلى الرغم من ذلك فإن التهديدات الناشئة عن
حماية التجارة قد ال تكون الخطر الجلي والواضح كما بدا األمر عندما تولى الرئيس
ترامب زمام السلطة .فقد أثارت المساعي الرامية إلى تجريم الشركات األمريكية التي
تستورد السلع والخدمات ً
كبيرا ،وقد تتطلب هي األخرى إعادة نظر .وعليه ،من
جدال ً
ً
المحتمل أن يتسنى لألسواق الناشئة فرصة أسهل قليال لالزدهار-على األقل طوال هذا
العام–بعكس ما توقعه كثيرون.
األسواق المالية العالمية
رواج سياسة االنعاش

زادت أعداد المستثمرين المتفائلين زيادة كبيرة حال
إحداث سياسة االنعاش لتأثير كبير .

استجابت األسواق المالية العالمية استجابة إيجابية للبيانات االقتصادية المشجعة في
مجملها ،ال سيما في الواليات المتحدة األمريكية حيث تجاوز «مؤشر داو جونز»
 21،000نقطة للمرة األولى في أواخر شهر فبراير .فمن الواضح أن المستثمرين
األمريكيين المتفائلين يفترضون أن سياسات دونالد ترامب الداعمة لقطاع األعمال تبرر
التقييمات المبالغ فيها ،على الرغم من أن احتمال خيبة األمل يبدو مرتفعا ً للغاية .وفي
أوروبا تبدو التقييمات أكثر واقعية ،والتحسن المستمر يدعم المناخ اإليجابي السائد .كما
تشهد األسواق الناشئة تدفقات متجددة يصاحبها مخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة
وتزايد قوة الدوالر.
تصاعدت عوائد السندات السيادية هي األخرى نتيجة لوجود تضخم حقيقي ومتوقع.
وقد سمح هذا بتضييق الفوارق بين سندات الشركات ،ال سيما في نطاق العوائد
المرتفعة .فهذا األخير ليس سوى أحد األصول الخطرة ،وفي الوقت الحالي تمتلك
المشاعر اإلنسانية المولدة لثقة المستهلكين زمام األمور.
.
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األسهم
تسجيل «مؤشر ستاندرد آند بورز» ارتفاعات جديدة حال تجاهل المستثمرين
للتقييمات المبالغ فيها
واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز  »500مسيرته القوية إلى األمام؛ إذ سجل المؤشر
المعياري ارتفاعات جديدة في أواخر شهر فبراير ،وهو الوقت الذي تجاوز فيه قيمته
في نهاية شهر ديسمبر بما يزيد عن  5في المائة ،مسجالً زيادة تتجاوز  10في المائة
منذ انتخاب دونالد ترامب .في الوقت نفسه ،سجل «مؤشر متوسط داو جونز
الصناعي» أعلى مستوياته بواقع  21،000نقطة في األول من مارس ،وكان بحاجة
إلى خمسة أسابيع فقط ليضيف  1000نقطة أخرى .فالتقييمات مبالغ فيها في ظل تسجيل
«مؤشر ستاندرد آند بورز» لـ  21،85في نسبة السعر إلى الربحية ،و 3في نسبة
السعر إلى القيمة الدفترية في أواخر شهر فبراير ،ونسبة السعر إلى الربحية التي تقدم
ذكرها تمثل أعلى مستويات المؤشر منذ عام  2004وهي أعلى بكثير من متوسط
العشرين سنة للمؤشر .عالوة على ذلك ،فتقديرات األرباح سالفة الذكر التي بنيت عليها
تلك التقييمات تزيد بحوالي  20في المائة عن األرباح الفعلية التي حققتها الشركات
المشمولة في «مؤشر ستاندرد آند بورز  »500العام الماضي–الحقيقة أن األرباح لم
تكن إيجابية سوى مؤخراً .فقد كانت األرباح مفاجأة وقوية ،لكنها لم تكن كذلك بالنسبة
للمبيعات التي يصعب السيطرة عليها.
فما الذي يفسر تفاؤل المستثمرين؟ تتداخل في ذلك عوامل عدة ،ال ترتبط كلها بالرئيس
األمريكي الجديد .فخطط الضرائب التي وضعها الرئيس ترامب —لو جرى تنفيذها—
ستعزز ربحية الشركات األمريكية ،على الرغم من أنه ،كما رأينا ،سوف يكون هناك
فائزون وخاسرون ،وسيوجد الخاسرون بكثرة على «مؤشر ستاندرد آند بورز .»500
ليس األمر كله ُمتعلقًا بالرئيس ترامب .فالعديد من المحللين يشيرون إلى أن «سياسة
االنعاش» كانت قد بدأت قبل فوز الرئيس ترامب ،بالنظر إلى تحقق نسب توظيف شبه
كاملة وإلى ارتفاع األجور .على الصعيد العالمي ،يعاود التضخم الظهور مرة أخرى؛
وال تزال أسعار الفائدة طويلة المدى منخفضة؛ وال يزال اقتصاد الصين مرنًا؛ وحتى
أوروبا يبدو أنها خرجت من عنق الزجاجة فيما يتعلق بالنمو .فقد ُكبحت جماح المشاعر
اإلنسانية المولدة لثقة المستهلكين بسبب االنتخابات ،لكن ما إن فاز الرئيس ترامب،
أزال ذلك الفوز تلك الصعوبات .ويرى مستثمرون عدة أنه ال يلزم تنفيذ سياسات ترامب
لكي تستمر سياسة االنعاش؛ بل كل ما عليه أن يفعله هو عدم إفسادها.
البداية اإليجابية لألسهم األوروبية هذا العام
ابتدأت األسهم األوروبية هذا العام بداية جيدة ،متداخلة تداخالً كبيرا ً في سياسة االنعاش
العامة (التي تفضل األسهم على السندات بنا ًء على افتراض زيادة قوة النمو وتزايد
التضخم) التي بدأت في الواليات المتحدة األمريكية عقب فوز ترامب باالنتخابات.
فمؤشر «يوروستوكس» واسع االنتشار يسجل في الوقت الحالي نسبة قدرها  2في
المائة (في  2مارس) ،مدعوما ً في ذلك بتدفقات البيانات االقتصادية لمنطقة اليورو
والسياسة النقدية التكييفية ،وبدرجة أقل ،السياسة المالية .كذلك ،ساعد انخفاض سعر
الصرف في دعم الصادرات وزيادة أرباح اليورو ،ويتوقع المستثمرون زيادة متواصلة
في النمو العالمي نتيجة للتحفيز األمريكي وثبات النمو في الصين.
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مع ذلك ،فالمخاطر السياسية تضفي حالة من الضبابية على التوقعات ،في ظل ما يساور
المستثمرون من قلق شديد حيال االنتخابات الرئاسية الفرنسية .لذلك ،يحتمل أن تالزم
األسواق حالة من عدم االستقرار على مدار العام ،ولكن ،على فرض غياب أي صدمات
سياسية رئيسة ،فإن التوقعات لألسهم األوروبية تبدو إيجابية بقدر معقول.
ثبات «مؤشر نيكاي» في الوقت الراهن
بعد أن سجل «مؤشر نيكاي» ارتفاعا ً كبيرا ً نتيجة انخفاض قيمة الين في أعقاب فوز
ترامب ،فإنه يشهد حالة من الثبات هذا العام .فعدد من األسباب تدفع المستثمرين إلى
التوقف عن مزاولة نشاطهم .وهذه األسباب تتضمن السرعة التي تسير بها الزيادات
في أسعار بنك االحتياطي الفيدرالي والموازنة المحتملة بين سياسات التحفيز والحماية
المقدمة من الرئيس ترامب وكذلك مخاوف المخاطر السياسية في أوروبا ،بما في ذلك
«خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي» واالنتخابات الفرنسية واإليطالية .وعلى
الرغم من ذلك ،يتوقع كثيرون أن يضعف الين إلى حد ما مقابل الدوالر داعما ً بذلك
أرباح المستثمرين التي يُتوقع لها أيضًا أن تستفيد من الزيادة العامة في نشاط التصنيع
العالمي .هناك أيضًا أدلة على أن الشركات اليابانية قد بدأت في تنفيذ إصالحات إيجابية،
في حين أن النمو المحلي شارع بدوره في االزدياد .فاهتمام المستثمرين األجانب باليابان
قوي ويتوقع أن يؤدي ذلك—باإلضافة إلى استمرار شراء «بنك اليابان» لصناديق
االستثمار المتداولة وتحول «صندوق استثمارات المعاشات التقاعدية الحكومية» إلى
األصول—إلى أن يبقى «مؤشر نيكاي» في وضع ايجابي؛ فقد ارتفع بدءا ً من  3مارس
بنسبة  ،1،8أي ما يعادل  4،2في المائة بالقيمة الدوالرية.
أسواق االئتمان
عدم استقرار عوائد السندات األمريكية
الزمت عوائد السندات الحكومية حالة من عدم االستقرار منذ انتخاب الرئيس ترامب.
وقد عكست إحدى الزيادات المبدئية الكبيرة في العوائد توقع وقوع تحفيز مالي كبير،
مصحوبا ً بتضخم .أعقب ذلك فترة أكثر هدو ًء ،حيث بدأ المستثمرون في دراسة سياسات
الرئيس ترامب العديدة والعقبات الواضحة التي سوف تواجهها تلك السياسات حتى من
الجمهوريين داخل الكونجرس .وعلى الرغم من ذلك ،فقد ردت العوائد المتحققة في
اآلونة األخيرة على التصريحات المتشددة التي أصدرها مسؤولوا بنك االحتياطي
الفيدرالي .فقد أخبر وليام دادلي؛ رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي بنيويورك ،وكالة
«سي إن إن» أن إضافة المزيد إلى زيادة األسعار التي وقعت في ديسمبر «أصبح
أكثر إلحاحا ً» .وقد جاء ذلك في أعقاب تصريح روبرت كابالن ،رئيس بنك االحتياطي
الفيدرالي بداالس ،بأن بنك االحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع األسعار «عاجالً
وليس آجالً» .وقد جاءت أبرز التصريحات من اليل برينارد ،التي تعد إحدى حمائم
التضخم األكثر تجذرا ً ببنك االحتياطي الفيدرالي ،حين قالت إن االقتصاد األمريكي كان
«في مرحلة انتقالية» جرت فيها «موازنة» المخاطر ومن المالئم على األرجح إزالة
التكييف اإلضافي «قريبا ً».
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في أعقاب تلك التعليقات ،راحت أسواق العقود اآلجلة تثمن احتمال حدوث ارتفاع قدره
 25نقطة أساس في شهر مارس بنسبة  98في المائة مقارنة باألسبوع الماضي .وقد
ارتفعت عوائد السندات األمريكية الحساسة للسياسات على مدار عامين بواقع  8نقطة
أساس بنسبة قدرها  1،3في المائة بعد تلك التعليقات في حين ارتفعت (عوائد السندات)
ذات العشرة أعوام أيضًا ارتفاعًا حادًا.
وقد ساعد التحسن في عوائد الخزانة على االستمرار في تضييق الفوارق بين عوائد
سندات الشركات عالية العوائد .ويبدو أن المستثمرين أكثر اهتماما ً بالتوقعات المتعلقة
بأرباح الشركات ،بدالً من االهتمام ببيع واسع في سوق السندات (الحقيقة أن فئة
الشركات عالية العوائد ترتبط باألسهم على نحو أكثر قوة من ارتباطها بسندات
الخزانة) .ففي الوقت الحالي ال يبتعد هامش الخيار المعدل الذي تبلغ نسبته الحالية 3،5
في المائة عن أدنى مستوياته الذي سجله في  ،2014وقد سجل انخفاضًا حادًا عن
دورا
النسبة التي قدرها  8،4في المائة منذ عام .كذلك ،لعب التعافي في أسعار النفط ً
في ذلك :فالعوائد على أكثر السندات تعرضا ً للمخاطر والمقيَّمة بدرجة «( »CCCأي
على أنها سندات ضعيفة في الوقت الحالي وتعتمد على الظروف االقتصادية المواتية
للوفاء بالتزاماتها) ،التي تندرج تحتها شركات النفط الصخري األمريكي بقوة ،قد سجلت
ارتفاعا ً بحوالي  22في المائة تقريبا ً في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط
األمريكي؛ إذ إن العوائد المتحققة حينئذ قد انخفضت إلى  10في المائة.
ضُخ ما يزيد عن  11مليار دوالر في صناديق سندات الشركات عالية العوائد بالواليات
المتحدة منذ االنتخابات ،متفوقة بذلك على الـ  7مليارات دوالر التي ضُخت في ديون
الشركات االستثمارية .وليس من الصعب فهم جاذبية العوائد العالية بالنظر إلى أن نحو
 9،8تريليون دوالر من تحقق مقايضات الديون السيادية وديون الشركات يقع تحت
الصفر (على الرغم من أن هذا ينخفض عن قيمة  14تريليون دوالر في سبتمبر
الماضي) .ويبدو أن المستثمرين يأملون في أن يكون تحسن المناخ االقتصادي ودعمه
لألعمال كافيين لتعويض تكاليف إعادة التمويل المحتمل أن تكون أعلى لقطاع العوائد
العالية حال ارتفاع األسعار األساسية.
ثبات أسعار الفائدة بين البنوك في منطقة اليورو
شهدت األسواق تغييرا ً طفيفا ً في األسواق بين المصرفية األوروبية التي ال يزال يقودها
سياسة «البنك المركزي األوروبي» النقدية المفرطة في التساهل ،بما في ذلك عمليات
شراء األصول وتقديم التمويل الرخيص للبنوك من خالل عمليات إعادة التمويل طويلة
المدى المستهدفة .وتواصل السيولة الفائضة لدي مصارف منطقة اليورو ارتفاعها،
والزم سعر اليوريبور لمدة  3أشهر الثبات عند ما يقرب من  0،32-في المائة .وهذا
يتناقض مع ارتفاع تكاليف االقتراض المتداولة بين المصارف في الواليات المتحدة
حيث يتخطى سعر ليبور لمدة  3شهور  1في المائة.
تباين السندات السيادية األساسية والمحيطية لمنطقة اليورو
تسببت مخاطر االنتخابات في زيادة عوائد السندات السيادية لكل من فرنسا وإيطاليا
والفوارق بينها؛ إذ اتجه المستثمرون إلى البيع الكامل تفضيالً للسندات األلمانية
المأمونة .مع ذلك ،ال تزال الفوارق بعيدة إلى حد ما عن المستويات التي شهدتها إبّان
أزمة ديون منطقة اليورو ،وال يزال برنامج التيسير الكمي من «البنك المركزي
األوروبي» يعيق نمو العوائد .كذلك ،ال تزال العوائد السيادية لمنطقة اليورو لمدة سنتين
سلبية عند الجميع باستثناء اليونان ،لكن المخاوف من المخاطر السياسية في فرنسا
تسببت في العودة اإليجابية للعوائد ذات الخمسة أعوام للمرة األولى منذ أواخر عام
 .2015ويجري التعامل على السندات األلمانية المرجعية ذات العشرة أعوام بما يقل
بدرجة قليلة للغاية عن  0،3في المائة ،وقد ال ترتفع أكثر من ذلك على الرغم من زيادة
النمو والتضخم في منطقة اليورو.
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مع ذلك ،بالنسبة لبقية دول منطقة اليورو ،يتوقع أن تتسبب المخاطر السياسية وزيادة
النمو والتضخم وارتفاعات أسعار الصرف األمريكية في خلق مزيد من الضغط على
العوائد.
ثبات سندات الشركات األوروبية
حتى اآلن ،يبدو أن المخاوف المرتبطة باالنتخابات في منطقة اليورو قد جرى التنبؤ
بها في أسواق سندات الشركات بمنطقة اليورو ،وأن الفوارق بين العوائد العالية ،بعد
أن اتسعت لفترة وجيزة ،قد ضاقت بوجه عام في أعقاب فوز ترامب في االنتخابات.
في المقابل شهدت مرتبة االستثمار زيادة في عوائد (السندات) السيادية األساسية هذا
الشهر ،مع اتساع في الفوارق .فإصدار السندات يبدو في وضع جيد حتى اآلن ،األمر
الذي يرجع جزئيّا ً إلى اتجاه الشركات نحو جمع األموال قبل تصاعد حمالت االنتخابات
بمنطقة اليورو .مع ذلك ،نتوقع اآلن أن تصبح أسواق سندات الشركات أكثر حساسية
تجاه تدهور الفوارق بين السندات المحيطية والفرنسية .فبالنظر إلى المدى الذي وقع
عليه تضييق الفوارق في فئة السندات عالية العوائد على مدار االثني عشر شهرا ً
الماضية ،من المحتمل أن يكون االرتفاع طويل المدى في السندات عديمة القيمة على
مشارف النهاية.
ارتباط عوائد سندات الحكومة اليابانية بسياسة «بنك اليابان»
تشير عمليات الشراء األخيرة لسندات «بنك اليابان» إلى استمرار تلك السندات في
مالزمتها لسياسة التحكم في منحنى العوائد ،األمر الذي يعني أن عوائد السندات
الحكومية ذات العشرة أعوام سوف تواصل الثبات عند حوالي صفر في المائة .مع
ذلك ،فإن المستثمرين ينظرون إلى المستقبل ،ويحاولون التنبؤ بالتوقيت الذي قد يتوقف
فيه تدخل «بنك اليابان» ،ما يسمح للعوائد باالرتفاع .ومع أن ذلك ال يبدو وشيكاً ،فقد
يشكل قضية ملحة في وقت الحق من العام عندما يتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم
العوائد اليابانية بما يتفق مع ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة.
المرونة في األسواق الناشئة
عاد إجمالي تدفقات رؤوس األموال إلى األسواق الناشئة إلى حالته الطبيعية في يناير،
وفقًا لمعهد التمويل الدولي ،ما شكل تدفقات واردة صافية تزيد قليالً عن  12مليون
دوالر .جاء ذلك عقب تدفقات خارجة صافية في ديسمبر ونوفمبر إذ استبد القلق
بالمستثمرين حيال التوقعات المتعلقة باألسواق الناشئة في أعقاب انتخاب دونالد ترامب.
وقد استندت هذه المخاوف عموما ً على احتمال تزايد قوة الدوالر األمريكي وأسعار
الفائدة اللذين يفرض كالهما ضغوطا ً على أوضاع ديون شركات األسواق الناشئة غير
المغطاة ،في الوقت الذي يجذبان فيه تدفقات رؤوس األموال إلى األصول األمريكية
بعيدا ً عن األسواق الناشئة.
ذهبت تقديرات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» ،التي تجري أبحاثها على نطاق من
األسواق الناشئة أوسع من نطاق معهد التمويل الدولي ،إلى أن التدفقات الصافية كانت
ال تزال سلبية في شهر يناير ،مع تسجيلها النخفاض كبير مقارنة بديسمبر ( 21-مليار
دوالر في مقابل  71مليار دوالر) .ويرجع ذلك االنخفاض في التدفقات الخارجة
الصافية إلى حد كبير إلى ضعف التدفقات الخارجة الصافية من الصين التي لجأ فيها
البنك المركزي إلى ضوابط رأسمالية وتدخل أكثر حز ًما لتحقيق االستقرار في اليوان
(وجعل انخفاضه يبدو وكأنه أقل من رهان أحادي االتجاه).
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وفي الحقيقة ،إذا أخرجنا التدفقات الصينية من المعادلة ،فستكون التدفقات الصافية إلى
األسواق الناشئة قد زادت حينئذ بمقدار  25مليار دوالر (على الرغم من أن شركة
«كابيتال إيكونوميكس» تقول إن التدفقات الواردة الصافية قد زادت بصورة غير
طبيعية من طريق التدفقات الكبيرة إلى جمهورية التشيك حيث يُتوقع رفع قيمة العملة).
ساعدت هذه التدفقات أسهم األسواق الناشئة على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ
منتصف عام 2015؛ إذ فاق أداء سندات الشركات والسندات الحكومية فيها أداء
نظرائها في أسواق الدول متقدمة النمو .فقد شهدت هذه األسواق الناشئة مثل البرازيل
دورا قويا ً للغاية ،أرباحا ً مرتفعة للغاية في أسواق
وبيرو وشيلي ،حيث تلعب السلع ً
األسهم الخاصة بها ،على أمل أال يسمح صانعو السياسة في الصين لنمو إجمالي الناتج
المحلي باالنخفاض (في الوقت الحاضر على األقل) إلبقاء الطلب على السلع قويّاً.
متابعة األسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
كانت بداية أسواق األسهم للعام بداية مشرقة بعد انقضاء عام  2016العصيب الذي لم
يشهد سوى انخفاض مؤشر سوق «تداول» (السعودي) منذ عام وحتى تاريخه (بنسبة
 2،7في المائة) .وقد حققت البحرين والكويت عوائد قوية منذ بداية هذا العام بينماسجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السعودية) ارتفاعا ً بلغ من  1إلى 3
في المائة .وقد انخفضت األرباح بنسبة  5في المائة في السعودية العام الماضي مقارنة
بعام  ،2015وتشير بيئة التشغيل المتدنية إلى احتمال استمرار هذا التوجه .ومن
المحتمل أن يشهد أداء األسهم بدول مجلس التعاون الخليجي تباينا ً كبيرا ً في  2017مع
تزايد التركيز على أرباح الشركات وتوجهات االقتصاد الكلي المحلية.
تجدر اإلشارة إلى أن عوائد السندات السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت
انخفاضا ً طفيفا ً في آخر رصد قمنا به في بداية شهر ديسمبر الماضي .وهذا على الرغم
من الدوران العالمي في األصول ذات الدخل الثابت واألسهم حال تزايد التصورات
المتعلقة بالتضخم العالمي .فالتضييق في الفوارق بين عوائد السندات السيادية بدول
مجلس التعاون الخليجي يرجع إلى زيادة أسعار النفط واكتسابها مزيدا ً من االستقرار
باإلضافة إلى نجاح دول عديدة في طرق أبواب أسواق الديون العالمية .كذلك تراجعت
سندات مقايضة العجز عن سداد االئتمان ،ما يعكس تحسن التصورات المتعلقة
بالمخاطر السوقية .وتوقعنا يذهب إلى دخول عمان والكويت إلى األسواق الدولية في
األشهر المقبلة ،وعودة المملكة العربية السعودية قريباً.
سجل الضغط على أسعار الصرف اآلجلة انخفاضا ً حادا ً منذ بلوغه ذروته في يناير
 .2016وقد وقع أكبر انخفاض في سعر الصرف اآلجل على مدار  12شهر في المملكة
العربية السعودية (إذ عادل االنخفاض  355نقطة أساس في الشهور الثالثة الماضية).
شهرا
وقد بلغ في الوقت الحالي سعر الصرف اآلجل لللاير السعودي على مدار 12
ً
 192نقطة أساس ،منخفضًا من أعلى مستوياته الذي عادل  1000نقطة أساس ،بفضل
التحسن في أسعار النفط الخام ،ونجاح تجربة السندات السيادية ،والثقة في استجابة
سياسات المملكة النخفاض أسعار النفط .وعلى الرغم أن بعض األسواق ال تزال مرتفعة
(ال سيما عمان) ،فهناك احتمال ضعيف في انكسار أسعار الصرف طويلة األمد بدول
مجلس التعاون الخليجي ،ويبدو أن االنخفاض في أسعار الصرف اآلجلة يصدق ذلك.
وقد اتجهت معظم الحكومات في المنطقة على نحو سريع ومقنع إلى إعادة أرصدة
الحسابات المالية والجارية على طريق مستدام ،ويتوقع أن يدعم ذلك مكاسبٌ أخرى في
أسعار النفط هذا العام والذي يليه.
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حذت جميع البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي حذو بنك االحتياطي
الفيدرالي فرفعت أسعار الفائدة بمقدار  25نقطة أساس في ديسمبر .وقد أثر ذلك في
ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك في قطر والبحرين والكويت ،بينما انخفضت األسعار
في السعودية واإلمارات العربية المتحدة منذ أول ديسمبر حيث تحسنت أوضاع السيولة.
ويرجع انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية إلى تحول
الحكومة إلى االقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي ،ما خفف من الضغط على
البنوك التجارية .ونتوقع استمرار البنوك المركزية في المنطقة في رفع أسعار الفائدة
نسجا ً على منوال بنك االحتياطي الفيدرالي ،وسيتسبب ذلك في تزايد الضغوط على
األسعار المتداولة بين المصارف ،على الرغم من أن هذا سيعوضه ظروف كل بلد
على حده مثل إصدار الديون الخارجية ،والتباطؤ في سرعة اإلقراض و/أو االرتفاع
في إيرادات النفط.
أسواق النفط
ثبات األسعار عند حوالي  55دوالرا ً للبرميل مع دعم غير مسبوق للمستثمرين
تدور أسعار النفط في فلك تعامالت ضيق قوامه  55دوالرا ً للبرميل لنفط برنت منذ
بداية العام .فالمتوسط منذ عام وحتى تاريخه يقف عند  56دوالرا ً للبرميل ،وفي ذلك
زيادة محمودة على المتوسط السنوي في  ،2016الذي بلغ  47دوالرا ً للبرميل ،لكن
من الواضح أيضًا أن المتوسط األول ال يزال أمامه شوط كبير يقطعه للوصول إلى
المستويات السابقة التي تبلغ  100دوالر للبرميل .وبينما تستغرق األسواق الفعلية،
خاصة مستويات المخزون ،وقتا ً لكي تتكيف مع تلك األسعار ،يثق المستثمرون أن
تخفيضات أوبك سيترتب عليها عملية إعادة التوازن لتعزيز األسعار .سجل اإلحالل
الطويل في العقود اآلجلة للنفط مستويات قياسية في منتصف شهر فبراير ،مع ما يتردد
في الوقت الحالي من إمساك مديري األموال لحوالي  1مليار برميل من عقود النفط
الخام المالية .وهذا يعادل عشرة أضعاف اإلنتاج الفعلي اليومي في العالم من النفط
الخام ،وبينما يساعد هذا االستثمار في دعم أسعار النفط في الوقت الحالي ،فهو يعرضها
لمخاطر تحول توجهات المستثمرين التي قد تؤدي إلى المزيد من التقلبات واالنحرافات
السلبية .في الوقت نفسه ،تتبع عقود النفط اآلجلة نمط قائم على «تأجيل التسليم» عندما
تسجل العقود الفورية وعقود أقرب شهر استحقاق أسعارا ً أعلى من العقود المستحقة
في األشهر اآلجلة.
االرتكاز على امتثال األوبك القياسي بتخفيضات اإلنتاج
يكمن السبب الرئيس في النظرة البناءة في عمومها على النفط في امتثال الدول األعضاء
في منظمة أوبك غير المسبوق بتخفيضات اإلنتاج التي تبلغ  1،2مليون برميل يوميّا ً
والتي اتفق عليها في نوفمبر (انظر الجدول) .يمثل ذلك أهداف اإلنتاج الفردي لمدة 6
أشهر تبدأ في يناير ،مع إمكانية التمديد لمدة  6أشهر أخرى إلن إذا لم تتغير مستويات
المخزون على النحو المأمول .واستنادا ً على بيانات بلومبيرج المتاحة (مع الوضع في
االعتبار أن الرصد الخاص بأوبك يستخدم مجموعة متنوعة من المصادر) ،وصل
امتثال أوبك بالتخفيضات مائة في المائة في يناير .فقد خفضت المملكة العربية
السعودية ،التي تعد المنتج الرئيس ،اإلنتاج ليكون أقل بقليل من المستهدف ،وكذلك
فعلت قطر وأنجوال .ومن المشجع أيضًا أن إيران سجلت امتثاالً يوشك أن يصل إلى
مائة في المائة .كذلك ،صرحت «لجنة الرصد الوزارية» بتسجيل المنتجين من خارج
أوبك في الوقت الحالي امتثاالً بنسبة  %66لتخفيضات اإلنتاج التي اتفق عليها والتي
تصل إلى  0،6مليون برميل يوميّاً.
وبالنظر إلى أن روسيا ،التي تمثل نصف حجم التخفيضات القادمة من الدول خارج
أوبك ،كانت تعلن دائما ً أن تخفيض إنتاجها سيتم على مراحل متدرجة ،فهذا أيضا ً يعد
إنجازا ً ملحوظاً .فالبيانات المتوفرة من «مجموعة استخبارات الطاقة» تظهر أن إنتاج
روسيا في يناير كان أقل من إنتاجها في أكتوبر بحوالي  200،000برميل يوميّاً.
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تزايد الطلب
بالمثل ،تشير البيانات والتوقعات المتاحة إلى نمو الطلب على نحو دائم ،وإن كان
معتدالً .فأحدث اإلحصاءات الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية» تضع نمو الطلب
العالمي على النفط عند  1،6مليون برميل يوميّا ً في  ،2016وقد عدلوا توقعاتهم لعام
 2017لتصل إلى  1،4مليون برميل يوميّاً .لكن توقعاتنا للنمو العالمي لعام  2017ال
تزال بناءة ،على الرغم من خضوعها لمخاطرة سلبية سببها البلبلة المصاحبة للسياسات
في الواليات المتحدة ،والتطورات السياسية في منطقة اليورو (انظر األجزاء السابقة).
أما الصين ،والهند على نحو متزايد ،فتواصالن تسجيل نمو صحي في واردات النفط،
ونتوقع أن يدعم ذلك حاالت التعافي في أمريكا الالتينية وروسيا .مع ذلك ،إذا نظرنا
إلى األمر نظرة ثاقبة ،سنرى تباطؤا ً في نمو الطلب العالمي إلى ما يزيد قليالً عن مليون
برميل يوميّا ً في ظل تزايد التقدم الذي يشهده اقتصاد الوقود واالستخدام المتزايد
للمركبات التي تدار بالكهرباء.
استمرار ارتفاع المخزون على نحو استثنائي
في الوقت الذي ساعدت فيه ثقة المستثمرين على دعم األسعار ،تشير بيانات المخزون
إلى احتمال وقوع انخفاض فيه ،ال سيما بالواليات المتحدة األمريكية .فالبيانات
األسبوعية الصادرة عن «وزارة الطاقة» األمريكية خالل شهر فبراير تشير إلى وجود
تراكم يتوقع أن يؤدي إلى تسجيل رقم قياسي جديد في االرتفاع .وتبشر البيانات المتعلقة
بمخزونات النفط لدول «منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي» بخير أكبر،
فقد تحركت هذه المخزونات بثبات منذ وصولها إلى أعلى مستوياتها في يوليو ،2016
وهناك أدلة على أن مخزونات المنتجات تنخفض هي األخرى .مع ذلك ،من الواضح
أن القضاء على تراكم المخزون الكبير سيستغرق وقتا ً طويالً ،وأن ذلك سيمثل سقفا ً
لألسعار .باإلضافة إلى ذلك ،إن بقيت التوجهات الحالية دون تغيير ،فسيكون احتمال
تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل أوبك قائم على نحو متزايد.
استمرار زيادة اإلنتاج األمريكي وعدد أجهزة الحفر
حفز تعافي أسعار النفط الناتج عن تخفيض اإلنتاج من قبل دول منظمة أوبك في تجدد
االستثمار في إنتاج النفط الصخري األمريكي .فقد وصل عدد أجهزة الحفر في الواليات
المتحدة إلى الضعف تقريبا ً منذ أن وصلت إلى أقل أعدادها في مايو العام الماضي؛
لكن ببلوغها  602جهازا ً للحفر ،فإن متوسطات ارتفاعاتها منذ ذلك الحين تظل أقل
 1000مرة من متوسطات ارتفاعاتها في  .2014وكما ارتفع عدد أجهزة الحفر في
الواليات المتحدة ،ارتفع إجمالي إنتاج النفط األمريكي وعاد إلى  9مليون برميل يوميا ً
في فبراير .ومن المتوقع تحقيق مكاسب أخرى هذا العام؛ ذلك إن متوسط اإلنتاج
األمريكي يتوقع له أن يرتفع بما يوزاي  200،000برميل تقريباً ،في أعقاب االنكماش
الذي وقع عام .2016
صعوبة وضع توقيت إلعادة توازن األسواق
نتوقع ،على فرض استمرار تسجيل الدول التابعة لمنظمة أوبك لمعدالت امتثال عالية،
أن تضيق نطاقات األسواق ليتسبب ذلك في االعتماد على المخزونات على مدار
النصف األول من العام إذ سيكون حوالي  1،8مليون برميل يوميا ً من العرض مسحوبة
من األسواق.
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وسلبيات ذلك متعددة ،وتتنوع بين ارتفاع العرض في أهداف الدول التابعة لمنظمة
أوبك باستثناء نيجيريا وليبيا ،لكننا نستمر في توقعنا لوصول نفط برنت إلى متوسط
قدره  57دوالرا ً للبرميل هذا العام (على الرغم من أن ذلك يتطلب تمديد تخفيضات
اإلنتاج من قبل الدول التابعة لمنظمة أوبك لمدة ستة أشهر) و 62دوالرا ً للبرميل في
 .2018وتوقيت إعادة توازن السوقي سيعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على تطورات النفط
الصخري األمريكي ،وعلى ما إذا كانت معدالت االنخفاض العالمي في الحقول الحالية
سيعوضها استثمارات جديدة أم ال .فعلى المدى القصير ،هناك مجموعة من المشاريع
القائمة التي سوف تسهم جزئيا ًّ في تغطية معدالت االستنفاد ،لكن التراجع في
االستثمارات خالل  2014و 2016سيبدأ في اكتساب مزيد من التأثير في المستقبل.
في الوقت نفسه ،يمكن أن تسلك األسعار مسارا ً متقلبا ً ردًا على التحركات في مستويات
المخزون.
Saudi Arabia

شهدت أوضاع السيولة بالمملكة تحسناً كبير ًا

تحسن الوضع المالي الكلي تحسنا ً كبيرا ً على مدار األشهر الستة الماضية
شهدت أوضاع السيولة تحسنا ً كبيراً ،كما أصبح الوضع المالي الكلي للمملكة أكثر
استقرارا عما كان عليه في النصف األول من عام  .2016وتعد السمة األكثر وضو ًحا
ً
في هذا التحسن هي انخفاض في سعر الفائدة المتداول بين المصارف؛ أي سعر الصرف
المتداول بين المصارف في المملكة العربية السعودية ،الذي سجل انخفاضا ً مقداره نحو
 60نقطة أساس عن ذروته التي سجلها في أكتوبر عام ( 2016أي قبيل اإلصدار
الناجح للسندات السيادية للمرة األولى) .فسعر الفائدة المتداول بين المصارف في
المملكة العربية السعودية يقل عما سبقه من زيادة في السعر األساسي بالواليات المتحدة
األمريكية ،فيما ضاق في الوقت نفسه الفارق الذي يرتفع به عن الليبور األمريكي.
وهذا التقلص في الفوارق مهم حيث يُتوقع له ،حال استمراره ،أن يساعد في تخفيف
أثر الزيادة في سعر فائدة األموال الفيدرالية ،التي يتوقع أن تحدث هذا الشهر .في الوقت
نفسه ،انفك أيضا ً الضغط على اللاير السعودي في السوق اآلجل الذي مدته عامان
بدرجة ملحوظة في ظل عودة السعر اآلجل لالنخفاض إلى المستويات التي سجلها في
منتصف عام .2015
األدوار التي اضطلع بها كل من ارتفاع أسعار النفط ونجاح إصدار السندات السيادية
وتسديد مستحقات المقاولين

تتاح بيانات البنك المركزي حتى نهاية شهر يناير فقط ،ومن ثم ال يمكن الوقوف على
سبب واضح لهذا التحسن ،غير أن هناك بضعة عوامل واضحة ستساعد في ذلكً .
أوال،
استمرت أسعار النفط في االرتفاع الطفيف .فاتفاقيات العرض الخاصة بالدول التابعة
لمنظمة أوبك (والدول خارج منظمة أوبك) يبدو أنها قد حولت أسعار النفط إلى مستوى
أكثر ارتفاعاً ،مدعومة في ذلك بأدلة على االمتثال القوي (ال سيما من المملكة نفسها—
انظر ما جاء في «النفط» ،أعاله).
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وقد ساعد ذلك على دعم الوضع المالي للحكومة .وعلى الرغم من أن الحكومة سجلت
ً
كبيرا خالل عام  ،2016فقد حدث التهافت على التمويل من البنوك التجارية
عجزا
ً
خالل النصف األول من العام ،وانخفض معدل شراء المصارف للديون الحكومية
انخفاضا ً حادا ً خالل الربع األخير من العام .ويحظى بدرجة مساوية من األهمية نجاح
إصدار السندات السيادية في شهر أكتوبر ،األمر الذي كانت محصلته جمع  17،5مليار
دوالر .وتوضح بيانات البنك المركزي حتى نهاية شهر يناير أنه ال توجد أي عالمات
على إيداع ذلك المال بالنظام المصرفي ،وذلك لكي يكون هناك مصدر إضافي للتمويل
وأخيرا ،بدأت الحكومة أيضًا في
المالي يخفف من الضغوط على السيولة المحلية.
ً
التعامل مع تراكم مستحقات المقاولين .وهذه العملية بعيدة كل البعد عن االكتمال،
والعديد من المقاولين ال يزال يعتمد على التمويل المصرفي اإلضافي للوفاء باحتياجاتهم
اليومية ،لكن ودائع القطاع الخاص على األقل تسجل ارتفاعات مرة أخرى .فقد أضيف
صافي  33مليار لاير سعودي إلى ودائع القطاع الخاص على مدار الربع األخير من
العام وذلك طبقًا لما قالته ساما .في الوقت نفسه ،استمرت الودائع الفائضة للمصارف
لدى ساما في االزدياد ،مسجلة نموا ً مقداره نحو  55مليار لاير سعودي في الربع
األخير ،وبشكل طفيف في شهر يناير ،ما يبين التحسن الكبير في سيولة القطاع
المصرفي.
استمرار تراخي النشاط االقتصادي
ً
حافزا لزيادة اإلقراض
ماذا عن اإلقراض المصرفي؟ هل شكل هذا التحسن في السيولة
المصرفي على نحو يتجاوز الحاجة إلى دعم العمالء الحاليين بتمويل «طارئ»؟ ال
تشير البيانات الصادرة عن ساما إلى ذلك .فالحقيقة أن مطالبات المصارف على القطاع
الخاص قد تراجعت بصافي  31مليار لاير سعودي خالل الشهرين األخيرين من العام،
على الرغم من أنه كانت هناك زيادة طفيفة في شهر يناير .لذا ،في الوقت الذي تسارعت
فيه الودائع وتراخت القروض ،حولت البنوك هذه الودائع إلى حساباتها في ساما.

ال شك أنه ال بد من وجود طلب على القروض في المقام األول ،وهناك أدلة قليلة تشير
إلى أن الشركات تسلك منحنى توسعيّا ً في الوقت الحالي .فالبيانات المتعلقة بإجمالي
الناتج المحلي عن العام بأكلمه (وإن كانت أولية) توضح أن عددًا من القطاعات
الرئيسة—البتروكيماويات ،والتجارة ،واإلنشاءات—قد انكمشت من حيث القيمة
الحقيقية العام الماضي .فقطاع التجزئة واقع تحت ضغوط حادة في ظل تسجيل نقاط
معامالت البيع النكماشات سنوية في الشهرين األخيرين من عام  2016بسبب ترشيد
القطاع العام (والقطاع الخاص) .وفي الحقيقة ،شهد عام  2016أول انخفاض اسمي
في نقاط معامالت البيع (ما يقرب من  )%5منذ بدء تسجيل المستويات القياسية .وقد
شهد قطاع السيارات خسارة فادحة ،في ظل انخفاض في حجم المبيعات واألرباح بسبب
احجام المستهلكين .ونسبة تعامالت البيع بقيت على ثبات ،وهذا يعود بشكل كبير إلى
اختيار المستهلكين «شراء السلع األقل جودة» من بين السلع المتماثلة لرخص أثمانها،
في الوقت الذي يضع فيه باعة التجزئة تخفيضات شبه دائمة.
مواجهة االستهالك الشخصي لصعوبات بالغة هذا العام
تظل التوقعات المتعلقة باالستهالك الشخصي (الذي يمثل في الوقت الحالي  43في
المائة من إجمالي الناتج المحلي) تحديّاً .فسوف يكون لخفض اإلجور في القطاعين
العام والخاص لمدة عام كامل تأثير في اإلنفاق على سلع التجزئة هذا العام ،ال سيما
على السلع الكمالية ،وكذلك ستفعل التخفيضات األخرى التي ستطبق على دعم البنزين
(على الرغم من ضروة تطبيقها) .وسياسة تحويل الموظفين من القطاع العام إلى القطاع
الخاص ال يحتمل أن تأتي بنتائج فورية ،وسيستغرق معدل البطالة (الذي بلغ  12،1في
المائة في الربع الثالث) فترة من الزمن حتى يبدأ في االنخفاض.
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من الناحية النظرية ،يمكن تعزيز االستهالك من طريق االئتمان :فقد مثَّل إجمالي
االئتمان لألسر نسبة تزيد قليالً عن  15،3في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع
الثاني من العام الماضي .وبالرغم من ذلك ،ال يزال هناك قيود صارمة على اإلقراض
المصرفي لألفراد ،وهذه القيود تطبق بسهولة خالل تحويل المرتبات .وقد شهد
اإلقراض الشخصي ركودًا حقيقيا ً في الربع الثالث ،ومن المتوقع أن يتراجع بسبب
انخفاض دخول األفراد وزيادة نفقاتهم الذي بدوره يؤدي إلى احجام المصارف عن
اإلقراض (على الرغم من احتمال وجود قدر من التساهل).
من المتوقع أن يستفيد قطاع اإلنشاءات من تحسن متوقع في استثمارات القطاع العام
في النصف الثاني من العام

تكبد قطاعا اإلنشاءات والمقاوالت أشد الخسائر من التأخيرات في الدفع عام .2016
ويتوقع أن يستفيد قطاع اإلنشاءات المحاصر من تحسن متوقع في اإلنفاق الرأسمالي
في النصف الثاني من هذا العام .ولن يعني ذلك «إسرافا ً» في اإلنفاق على البنى التحتية
الجديدة ،لكنه يعني على األحرى إعادة التدشين المحسوبة لبعض المشروعات التي كان
العمل قد أوقف فيها .عالوة على ذلك ،من المرجح أن يُدفع القطاع الخاص إلى إبداء
مزيد من االلتزام الواضح إذ تحرص الحكومة على تنفيذ المشروعات الرأسمالية على
أساس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص .والتوقعات المتعلقة بمزودي السلع
والخدمات مباشرة للحكومة أقل إيجابية :إذ تشير الموازنة إلى أن الحكومة ستنفق هذا
العام أمواالً أقل مما أنفقته العام الماضي (انظر أعاله) ،وإلى أنها ستواصل ترشيد
عملية الشراء .وعلى الرغم مما قيل ،ربما يتاح مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص
لتقديم الخدمات (مثل خدمات الصحة وحتى التعليم) التي جرت العادة على هيمنة الدولة
عليها .وإجماالً ،مع ذلك ،ومع التماع ذكريات التأخيرات في الدفع في األذهان ،فمن
المحتمل انخفاض االسثمارات الخاصة هذا العام.

على الرغم من اعتماد قطاع البتروكيماويات بدرجة أقل على اإلنفاق الحكومي ،فقد
شهد صعوبات بالغة في األعوام األخيرة .فالبتروكيماويات (والمنتجات المكررة) تهيمن
على عروض الصادرات غير النفطية التي انكمشت بنسبة  9في المائة في االثني عشر
شهرا التي سبقت شهر نوفمبر (أحدث البيانات) .وبالرغم من وقوع األسعار عموما ً
ً
تحت ضغط ،فهناك بعض القطاعات األكثر إشراقًا مثل البيوتاديين والبروبيلين ،اللذين
شهدا قدرا ً من التعافي في الشهور األخيرة (وإن كان من نقاط بداية منخفضة) .كذلك،
يرتفع اإليثلين من أدنى مستوياته ،الذي سجله في منتصف عام  .2015فالتوقعات
يشوبها بعض الغموض بالنظر إلى افتقار األسواق المختلفة إلى التجانس ،لكن من
الواضح أن قوة الدوالر والعوائق المحتملة على التجارة العالمية لن تساعد هذا القطاع.

عام
22

مارس 2017

اإليثان الرخيض الذي يستخدم كمادة وسيطة—والذي يتسم بميزة تنافسية من حيث
التكلفة للعديد من المنتجين السعوديين—ربما يكون عرضة للخطر بسبب المساعي
الحكومية الهادفة إلى تقليل الدعم ،ال سيما في ظل توفر النافتا ،وهو البديل الرئيس
لإليثان ،ورخص أثمانه.
وال يعد ذلك سيئا ً ،بل ثمة ميل إلى أن الثقة في األعمال قد بدأت في التحسن قليالً في
قطاعات معينة .ومؤشر مديري المشتريات غير النفطي قد سجل قراءة إجمالية في
فبراير كانت األعلى في  18شهراً ،مع ارتفاع محفز في طلبات الشراء الجديدة .وهذا
التوجه يشير بقوة إلى تزايد الثقة بعد معاناة العام الماضي.
تراجع أسعار المستهلك
يتضح من بيانات أسعار المستهلك تراجع الطلب المحلي التي سلكت حاليا ً منحنى
عكسيّاً .فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة  0،4في المائة في شهر يناير مقارنةً
تأثيرا أساسيا ً بالنظر إلى أن يناير  2016كان
بالعام الماضي .ويعد ذلك في األصل
ً
الشهر الذي بدأ فيه رفع الدعم عن البنزين والكهرباء؛ مع ذلك ،يمثل تراجع الطلب
مشكلة .ومن الجدير بالمالحظة أن سعر السيارات انخفض بما يقرب من  9في المائة
من سنة ألخرى (األمر الذي يعكس حزئيّا ً ارتفاع أسعار الوقود) ،بينما سجلت قطاعات
األثاث ،والمالبس ،والمستحضرات الدوائية ارتفاعات .ففي مثل هذا االقتصاد المعتمد
على الواردات ،تلعب أسعار الصرف أيضا ً دورا ً مهماً ،ومن الواضح أن المستوردين
وباعة التجزئة كانوا سيتخلون عن الوفورات المتأتية من قوة الدوالر في في محاولة
لدعم حصصهم في السوق .في الوقت نفسه ،تقع أسعار العقارات تحت ضغط ،في ظل
انخفاض أسعار العقارات السكنية بنحو  7،5في المائة في الربع األخير ،من سنة
ألخرى ،والعقارات التجارية بنسبة هائلة قدرها  12في المائة.
من المتوقع أن يصير التضخم إيجابيّا ً مرة أخرى في المستقبل القريب ،ويرجع الفضل
في ذلك بصفة أساسية إلى تأثير المزيد من رفع الدعم .لكن من المتوقع أيضًا أن يحتفظ
الدوالر بقوته ،ونرى ،أنه مع ضعف الطلب المحلي ،سيبلغ متوسط التضخم  1،2في
المائة هذا العام .وفقط في  ،2018سيتسارع التضخم مرة أخرى حال بدء تأثير ضريبة
القيمة المضافة في الظهور.
مواجهة المملكة العربية السعودية لمفاضلة صعبة لكن ضرورية
ملخص القول إذن هو أن التكيف المالي الكبير الذي شرع في تنفيذه منذ عام  2015قد
دعم الوضع المالي الكلي (وإن كان ذلك بمساهمة من االرتفاع في أسعار النفط) .مع
ذلك ،فالعالقة الوثيقة بين اإلنفاق الحكومي والنشاط االقتصادي تشير إلى معاناة
االستهالك الشخصي واالستثمارات الخاصة .وتلك هي المفاضلة ،وهي مؤلمة .لكن
التكيف المالي والتغييرات الهيكيلية التي يجري تنفيذها شديدة األهمية .فتلك التغييرات
الهيكلية يتوقع لها أن تكون أساس جذب االستثمارات األجنبية المباشرة على أمل تحفيز
النمو المستدام في المستقبل.
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The UAE

تشير بيانات االستقصاءات إلى تحسن دائم
في االقتصاد غير النفطي

بداية إيجابية للعام لالقتصاد غير النفطي
تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى استمرار انتعاش النشاط
االقتصادي غير النفطي الذي بدأ في شهر ديسمبر؛ حيث ارتفع مؤشر مديري
المشتريات الرئيس ليصل إلى  ،55،3مدعو ًما بزيادة حادة في طلبات الشراء الجديدة،
وينطبق ذلك على الصادرات .كذلك ،استمر عدد الموظفين في التزايد ،وإن كان ذلك
بوتيرة متواضعة .وقد أدى تعافي أسعار النفط منذ نوفمبر الماضي إلى زيادة الثقة
وتحسن األوضاع االقتصادية األساسية بعد فترة طويلة من الضعف .وتظل أسواق
األوراق المالية باإلمارات العربية المتحدة إيجابية ،هذا بجانب التخفيف من القيود
المفروضة على السيولة المصرفية ،وإمكانية تزايد النمو العالمي ،مدعوما ً في ذلك
بتحفيز مالي متوقع في الواليات المتحدة األمريكية—بالرغم من أن الدوالر القوي ذا
الصلة يمثل تحديّا ً كبيرا ً أمام قطاعي السياحة والعقارات باإلمارات العربية المتحدة.
وسيظل اإلنفاق العام محركا ً رئيساً ،وهنا تنعقد اآلمال على أن االنكماشات التي وقعت
في العامين الماضيين (ال سيما في أبو ظبي) ستبدأ في الزوال .وعلى الرغم من عدم
توافر بيانات عن العام بأكلمه ،يتوقع أن ينخفض نمو إجمالي نمو إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي حوالي  2،2في المائة عام  .2016كذلك ،من المتوقع أن يتباطأ النمو في
القطاع غير النفطي ليصل إلى  2.5في المائة ،مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات
ذي الصلة إلى  53،9من  56عام  2015حين سجل النمو في القطاع النفطي نسبة
قدرها  .%3،7ومجموعات البيانات ليست طويلةً أو قويةً بما يكفي إلجراء تحليل
إحصائي ذا قيمة ،ولكن في حالة بقاء توجه مؤشر مديري المشتريات األخير على ما
هو عليه ،فربما يرتفع النمو في القطاع غير النفطي ارتفاعا ً ضئيالً ليصل إلى  3في
المائة هذا العام.
النفط عبء على النمو اإلجمالي
في الوقت الذي يبدو فيه أن القطاع غير النفطي يسهم إسها ًما كبيرا ً في النمو هذا العام،
فالعكس صحيح مع القطاع النفطي .فمبوجب اتفاقية الدول األعضاء في منظمة أوبك
المبرمة في  ،2016تلتزم اإلمارات العربية المتحدة بخفض حجم اإلنتاج النفطي من
مستوى مرجعي يزيد قليالً عن  3مليون برميل يوميّا ً إلى  2،874مليون برميل يوميّا ً
بداية من يناير وحتى  6أشهر .من المحتمل أيضا ً تمديد هذا اإلطار الزمني لستة أشهر.
وتظهر البيانات الصادرة عن بلومبيرج لشهر يناير امتثال اإلمارات العربية المتحدة
التام بالتخفيضات المتفق عليها ،وفي حال استمرار هذا المعدل في االمتثال لمدة 6
أشهر (يعقبها عودة إلى مستويات ما قبل التخفيضات) ،فسينخفض متوسط اإلنتاج عام
 2017بنسبة  1،4في المائة .وقد يتزايد هذا التراجع حتى تصل نسبته إلى  2،8في
المائة في حال اإلبقاء على التخفيضات طيلة العام.
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وهناك عدد من التطورات اإليجابية في قطاع الهيدروكربونات األوسع نطاقًا من شأنها
أن تعوض ذلك االنخفاض ،بما في ذلك االستثمارات المستدامة ،لكن من المتوقع أن
يتسبب ذلك العبء الناتج عن انخفاض إنتاج النفط إلى إبقاء نمو إجمالي الناتج المحلي
عند مما يقرب من  2في المائة هذا العام.
اإلعالن عن الخطط الجزئية لإلنفاق العام
صدرت خطط الميزانيات لعام  2017للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ودبي والشارقة ،ولكن ليس ألبو ظبي .فبينما تمثل األخيرة  75في المائة من
اإلنفاق المالي المدمج لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،يؤدي عدم نشر الميزانيات إلى
صعوبة استنتاج اآلثار المترتبة بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة كلها .غير أننا نتوقع
استمرار أبو ظبي في التوجه نحو دمج إجمالي األموال العامة ،على الرعم من احتمال
وجود فرصة إلنعاش اإلنفاق الرأسمالي في المجاالت ذات األولوية وتوفير الوظائف
للمواطنين .وذلك يضيف إلى النوايا اإليجابية التي أعرب عنها في ميزانية دبي ،التي
تبلغ قيمتها  12،9مليار دوالر ،والتي تقترح زيادة نسبتها  2،6في المائة في إجمالي
اإلنفاق ،والتي يتوقع لإلنفاق الرأسمالي بها أن يرتفع بنسبة  27في المائة (كما يتوقع
أن يكون هناك عجز بالموازنة تصل قيمته إلى  680مليون دوالر ،أي ما يعادل 0،6
بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) .وقد اقترحت إمارة الشارقة أيضا ً زيادة نسبتها  3في
المائة في إجمالي إنفاق مزانيتها ،أي ما يعادل  6مليار دوالر ،بزيادة نسبتها  7في
المائة في اإلنفاق على البنى التحتية ،أي ما يعادل  1،8مليار دوالر .وتؤكد حكومتا
اإلمارتين أيضًا على خلق فرص العمل .في الوقت نفسه ،تتسم الموازنة االتحادية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة بأنها أكثر حذراً ،في ظل إجمالي إنفاق مقترح ثابت بقوة عند
 13،2مليار دوالر ،مع إمعان االهتمام بالتعليم ،والتنمية االجتماعية ،والصحة .وقد
أعدت الموازنة االتحادية لعام  2017ألول مرة ضمن إطار ميزانية لمدة خمس سنوات،
من شأنه أن يتوقع إجمالي إنفاق قدره  67،5مليار دوالر على مدار الفترة ما بين عامي
 2017و.2021
اختالط األوراق حول التضخم
أشارت بيانات عام كامل صادرة مؤخرا ً عن دولة اإلمارات العربية المتحدة بأكملها
إلى بلوغ متوسط معدل التضخم نسبة قدرها  1،6في المائة وهي نسبة أقل من المتوقع
إلى حد ما ،مع وصول عنصر اإلسكان إلى  3،6في المائة .فقد كانت الزيادات في
األسعار بواقع  3في المائة تقريبا ً أعلى قليالً عن النسبة التي وصلت إليها في أبو ظبي
والتي كانت  2في المائة .فقد كان االنكماش واض ًحا على مدار العام في قطاعي النقل
( 4،1-في المائة) واالتصاالت ( ،)0،8-بحيث يعكس قطاع النقل انخفاض أسعار
الوقود المحلية المرتبطة حاليا ً بالتحركات في أسعار النفط الدولية .اتسمت التغيرات
الشهرية من سنة ألخرى في مؤشر أسعار المستهلك بالتقلب ،ما يعكس التحركات الحادة
في التكاليف األساسية لإليجارات والمرافق والخدمات خالل عام  ،2015وموخراً،
بسبب إصالح السياسات والدعم .فأثر ارتفاع أسعار النفط يبدأ في الظهور ،في ظل
ارتفاع تكاليف النقل إلى ما يزيد عن  4،4في المائة من سنة ألخرى في شهر يناير،
ما ساهم في رفع إجمالي معدل التضخم إلى  2،3في المائة .مع ذلك ،تستمر استقصاءات
مؤشر مديري المشتريات في اإلشارة إلى نوايا تخفيض األسعار المحلية بالرغم من
ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج (ما يعكس جزئيّا ً تزايد تكاليف المواد الخام حول
العالم) ،ومن المتوقع أن تساهم قوة الدوالر في الحد من ضغوط الواردات ،بحيث يظل
من المتوقع ثبات متوسط التضخم عند حوالي  2،5في المائة هذا العام.
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استمرار قدرة القطاع المصرفي على التحمل
تعافت ودائع القطاع العام لدى البنوك في ديسمبر/يناير ،ما ساعد على رفع إجمالي نمو
الودائع إلى  6،2في المائة من سنة ألخرى .ومع ثبات النمو االئتماني عند  6في المائة،
كان ذلك كافيا ً للتسبب في انخفاض إجمالي نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد قليالً
عن  100في المائة .فكما حدث في ديسمبر عام  ،2015تحسنت السيولة المصرفية
تحسنًا ملحو ً
ظا بنهاية عام  ،2016وقد انعكس ذلك في زيادة ودائع الحسابات الجارية
في البنك المركزي وحيازات شهادات اإليداع.
وقد تسبب التحسن الذي شهدته السيولة في تثبيت األسعار المتداولة بين المصارف لمدة
 3أشهر عند حوالي  1،39في المائة منذ بداية العام ،وذلك بعد ارتفاعها إلى  1،48في
المائة في ديسمبر عقب زيادة في معدل السياسات تماشيا ً مع بنك االحتياطي الفيدرالي.
أدى ارتفاع تكاليف األموال وتزايد الخفض الدائم في قيمة األصول إلى نتائج متباينة
بالنسبة للمصارف العام الماضي .مع ذلك ،فالبنوك مستمرة عموما ً في تحقيق الربح
وهي بحال جيدة ،في ظل ارتفاع إجمالي نسبة الكفاية الرأسمالية إلى  19في المائة
بنهاية العام وفقا ً لبيانات البنوك المركزية .وعلى الرغم من ذلك ،وكجزء من عملية
تهدف إلى ترشيد القطاع العام ،تسير أمارة أبو ظبي بقوة نحو دمج أكبر مصرفين
محليين تسيطر عليهما الحكومة وهما« :بنك أبو ظبي الوطني» و«بنك الخليج األول»،
ما أدى إلى تكوين واحد من أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة بأصول تتجاوز 180
مليار دوالر.
قطر

زيادة طفيفة في النمو وتباطؤ التضخم
توسع االقتصاد القطري بنسبة  3،7في المائة في الربع الثالث (على أساس من سنة
ألخرى) ،ما أدى إلى بلوغ متوسط األرباع الثالثة األولى من عام  2016إلى  2،3في
المائة .فقد توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة  2،7في المائة ،مسجالً تعافيا ً من
االنكماش الذي حدث له في الربعين السابقين ،في حين واصل القطاع غير
الهيدروكربوني نموه القوي (بنسبة  4،7في المائة) .ونحن نتوقع استمرار هذا اإلسهام
اإليجابي من قطاع الهيدروكربونات في  ،2017مع تزايد اإلنتاج اإلضافي الناتج عن
تطوير مشروع برزان للغاز.
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احتل قطاع االنشاءات صدارة األداء في القطاع غير الهيدروكربوني ،مستفيدا ً من من
التزام السلطات باإلنفاق الرأسمالي ومسجالً توسعا ً بلغ  2،4في المائة .كذلك ،تنمو
خدمات النقل والخدمات المالية نموا ً قويّاً ،بمعدلي نمو بلغا  7،9و 6،9في المائة على
الترتيب ،وذلك جزئيّا ً بفضل ثبات النمو السكاني.
انخفض معدل التضخم على مؤشر أسعار المستهلك إلى  1،2في المائة في يناير من
 1،8في ديسمبر  .2016فالتأثير العرضي لإلصالحات العديدة في الدعم ،التي تسببت
في زيادة أسعار المستهلك العام الماضي ،يتراجع بقوة ،وهذا ،جنبا ً إلى جنب مع قوة
الدوالر ،يُتوقع أن يبقى على التضخم عند حوالي  2في المائة عام .2017
ارتفع مؤشر أسعار العقارات في األشهر الثالثة األخيرة من  2016عقب ست أشهر
من االنخفاض المتتابع .وعلى الرغم من تلك الزيادات التي وقعت مؤخراً ،ظل المؤشر
أقل من  4،4في المائة من سنة ألخرى في ديسمبر  .2016وكما قلنا من قبل ،من
المتوقع للرقم األساسي للنمو السكاني (الذي سجل متوسطه  10في المائة عام )2016
أن يدعم أسعار المنازل .ومع ذلك ،فهناك عدد كبير لكنه غير معروف من العمال
المهاجرين الذين يعيشون في معسكرات العمل ،األمر يضعف قوة الطلب على السكن.
التزام موازنة  2017باإلنفاق الرأسمالي حال دمج النفقات الحالية
تهدف موازنة  2017إلى خفض العجز من  12،8مليار دوالر في موازنة  2016إلى
 7،8مليار دوالر .فمن المتوقع أن تشهد اإليرادات زيادة نسبتها  9في المائة ،بنا ًء على
دوالرا).
افتراض أن سعر النفط  45دوالرا ً للبرميل (أي أقل من توقعاتنا بحوالي 12
ً
ومن المقرر أن يدرج في الموازنة خفض إلجمالي اإلنفاق نسبته  2في المائة ،بسبب
حدوث انخفاض مقداره  6،6في المائة في اإلنفاق المتكرر حال سعي الحكومة إلى
تحقيق مزيد من الكفاءة .في المقابل ،من المتوقع زيادة اإلنفاق الرأسمالي بنسبة ،3،2
ما سيرفع نصيبه من إجمالي اإلنفاق إلى  49،1في المائة بدالً من  46،7في المائة
العام الماضي .وسيُوجه الجزء األكبر من اإلنفاق الرأسمالي على النقل والبنية التحتية
(بنسبة  21،2في المائة) والصحة (بنسبة  )12،3والتعليم (بنسبة .)10،4
أشارت وزارة المالية إلى أنها ستبرم عقودا ً جديدة بقيمة  12،7مليار دوالر في ،2017
مضيفة إلى مشروعات القطاع غير الهيدروكربوني التي بدأها القطاع العام بالفعل
والبالغة قيمتها  102،7مليار دوالر .فالموازنة توضح العزم على خفض العجز مع
ترتيب أولويات اإلنفاق الرأسمالي في الوقت نفسه ،ما سيواصل مساعدة الدولة في
االستعداد الستضافتها «كأس العالم  »2022وتنويع االقتصاد .ومثل العام السابق،
تعتزم السلطات تمويل العجز من طريق إصدار الديون ال عبر استنزاف الوفورات
الخارجية.
على الرغم من عدم توفر بيانات عن عام  2016بأكلمه حتى اآلن ،فوفقا ً لبيانات البنك
المركزي ،بلغ العجز في األرباع الثالثة األولى من  2016ما قيمته  9،2مليار دوالر،
أو  8،2في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
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فمنذ الفترة نفسها من العام السابق ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ،41،3بينما انخفضت
النفقات بنسبة  20،7في المائة .ونحن نتوقع أن يصل العجز في العام بأكمله إلى 12،3
مليار دوالر (أي  8في المائة من إجمالي الناتج المحلي) ،وذلك التوقع قريب للغاية مما
تستهدفه الموازنة .وتذهب تنبؤاتنا إلى انخفاض العجز إلى  5في المائة من إجمالي
الناتج المحلي أو  8،7مليار دوالر هذا العام ،ثم انكماش ذلك العجز مرة أخرى حتى
عام  ،2019بفضل تزايد إيرادات الهيدروكربونات واستمرار دمج اإلنفاق الحالي.
وعلى الرغم من حاالت العجز ،من الواضح أن قطر تسلك مسارا ً ماليّا ً أكثر استدامة،
ويرجع ذلك جزئيا ً إلى تعدد أوجه تخفيضات الدعم .وينبغي كذلك أن نالحظ أن اقتطاع
 65في المائة من اإلنفاق الرأسمالي من شأنه أن يتسبب في حدوث فوائض مالية لكل
عام من األعوام المتوقعة— لذا يمكن النظر إلى ذلك باعتباره مسألة زمنية (زائلة)
وليست مسألة هيكلية (دائمة).
الدين الحكومي
كبيرا عام  2016حيث استغلت السلطات انخفاض
ارتفع دين الحكومة القطرية ارتفاعًا ً
المعدالت لتمويل عجز موازنة  ،2016وأيضا ً لتأمين التمويل المبكر لعام .2017
فإجمالي الدين الحكومي يبلغ في الوقت الحالي  47،8في المائة من إجمالي الناتج
المحلي .وقد كان لدى الحكومة بالفعل تراكم كبير للديون من جراء تمويل تطوير
صناعة الغاز الطبيعي المسال ،وفي العام الماضي أضافت إلى هذا التراكم من خالل
الحصول على قرض مشترك بقيمة  5،5مليار دوالر إلى جانب  9مليار دوالر من
السندات بالخارج ،هذا باإلضافة إلى إصدار دين محلي بقيمة  2،6مليار دوالر .وحسب
تقديراتنا ،سيزداد الدين الحكومي إلى  95مليار دوالر بحلول عام  ،2019على الرغم
من أن النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي االسمي يُتوقع أن يشهد هذا االنخفاض في
شكل نسبة قدرها  43في المائة من إجمالي الناتج المحلي .مع ذلك ،فنسبة إجمالي الناتج
المحلي القطري إلى ديونها قد ارتفعت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي األخرى،
مؤخرا مقيدة إذا كان هذا الرقم
وقد تكون قدرتها على االقتراض بالمعدالت التي حققتها
ً
قد تجاوز  60في المائة.
وعلى الرغم مما قيل ،فمن الضروري إعادة صياغة االحتياطي المقدم من «جهاز
قطر لالستثمار» من حيث حجم األصول والدخل الذي يدره على االستثمار .فاألصول
تبلغ حوالي  335مليار دوالر ،لذا من الواضح أن هناك خيارا ً يتمثل في سحب هذه
األموال لتمويل حاالت العجز المتوقعة .وفي جداول بياناتنا ،الخط الذي يوضح العجز
المعدّل وفقا ً لدخول «جهاز قطر لالستثمار» ،يبين أن أوضاع الدولة المالية في حال
أفضل بكثير مما تشير إليه األرقام األساسية المتعلقة بالعجز.
ضعف الوضع الخارجي حال انخفاض االحتياطيات وبقاء الميزان التجاري معافى
بلغ عجز الحساب الجاري لقطر خالل األرباع الثالثة األولى من  2016ما قيمته 6،2
مليار دوالر أو  5،6في المائة من إجمالي الناتج المحلي .وقد ظل الميزان التجاري
فائضا ً ( 17،9مليار دوالر) ،على الرغم من انخفاضه  67،1في المائة منذ الفترة
نفسها عام  .2015ونتوقع فائضا ً في الحساب الجاري يبلغ  2،1في المائة من إجمالي
الناتج المحلي في  ،2017مع زيادة حجم الفوائض حتى عام  2019تماشيا ً مع ارتفاع
أسعار النفط.
انخفضت احتياطات النقد األجنبي  10في المائة في ديسمبر إلى  30،2مليار دوالر،
مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام .2012
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وعلى الرغم من هذا االنخفاض ،فنحن نتوقع زيادة االحتياطات هذا العام إذ سيستفيد
الحساب الجاري من ارتفاع أسعار النفط ،بينما سيشهد الحساب الرأسمالي تحسنا ً بفضل
تدفقات الديون الجديدة والعوائد الجيدة الناتجة عن استثمارات «جهاز قطر لالستثمار»
في الخارج .فصندوق النقد الدولي أعاد االحتياطات المتزايدة بدءا ً من عام  2017إلى
مستوى الـ  40مليار دوالر بحلول عام  ،2020على الرغم من االفتراضات الذاهبة
إلى توقع انخفاض نسبي في أسعار النفط.
تقلص سيولة القطاع المصرفي
تواصل أسعار الفائدة بين البنوك في قطر ارتفاعها ،مسجلة  1،9في فبراير 2017
ومرتفعة عن االثني عشر شهرا ً السابقة التي بلغت فيها  .1،4كذلك ،انخفضت نسبة
القروض إلى الودائع انخفاضا ً طفيفا ً من  118في نوفمبر إلى  115في يناير .فعلى
الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك ،فودائع المصارف التجارية لدى البنك
المركزي تظل جيدة (إذ وصلت إلى  3،3مليار دوالر) ،مع أنها انخفضت من 4،9
مليار دوالر في مايو .ويواصل البنك المركزي إصدار سندات الخزانة باإلضافة إلى
السندات المحلية والصكوك ،ويواصل النمو االئتماني ( 12في المائة) التسارع الشديد
بينما يعرقل ارتفاع ودائع غير المقيمين نمو الودائع ( 14،9في المائة).
وقد نبه صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات ينبغي لها إدارة ضغوط السيولة بعناية.
فزيادة الشفافية في مزادات سندات الخزينة وتحسين االتصاالت فيما يتعلق بعمليات
السيولة داخل «مصرف قطر المركزي» سيتيح للمصارف أن تتوقع أوضاع السيولة
في السوق على نحو أفضل ،وتزيد من قوة إدارتها .مع ذلك ،الصندوق يقول إنه على
الرغم من تحجيم السيولة ،فال تزال البنوك بحالة جيدة وتمتلك رؤوس أموال كبيرة،
مع وجود قروض متعثرة بنسبة  1،2في المائة فقط ،وهي النسبة األقل بمنطقة دول
مجلس التعاون الخليجي .مع ذلك ،فهناك مخاطر ائتمانية ناتجة عن تزايد نسبة القروض
إلى الودائع ،وقد أبرز صندوق النقد الدولي المخاطر المتعلقة ببعض المصارف التي
تتوسع في مناطق أجنبية أكثر خطورة.
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Thomas.Simmons@samba.com
إقرار إخالء المسؤولية
يستند هذا المنشور إلى معلومات متاحة للجمهور من مصادر موثوقة وحديثة حتى وقت
النشر .ومع ذلك ،ال تتحمل سامبا بأي شكل من األشكال أي مسؤولية من أي نوع عن
دقة محتواه أو اكتماله ،كما ال تتحمل أي مسؤولية عن أي عواقب تنجم عن الوثوق
بالمعلومات الواردة فيه .باإلضافة إلى ذلك ،فالمعلومات واآلراء الواردة في هذا
المنشور:
 .1ليس مقصودا ً منها أن تكون دراسة كاملة أو شاملة أو لتقديم المشورة ،وال
ينبغي اعتبارها بديالً عن الشورة المتخصصة أو العناية الواجبة لكل حالة
على حدة.
ً
 .2ليس مقصودا منها السعي لبيع أي أداة أو شرائها أو اتخاذ أي استراتيجيات
تجارية.
 .3ليس مقصودا ً منها أن تمثل أي ضمانة لألداء المستقبلي.
وعليه ،ال يتضمن هذا المنشور أي ادعاء أو ضمان ،صريح أو ضمني ،من حيث
الواقع أو القانون ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الضمانات الضمنية للرواج
التجاري والمالءمة لغرض معين بغض النظر عن الشكل (مثل عقد ،أو إهمال ،أو
غيره) ،قد تُتخذ من خاللها إجراءات قانونية ضد سامبا.
مجموعة سامبا المالية
صندوق بريد  ،833الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية
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